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Sammanfattning    

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Efter en hjärtinfarkt 

ger fysisk aktivitet många olika positiva effekter, både fysiska och psykiska. Trots det 

visar forskning att väldigt många hjärtinfarktsdrabbade patienter inte är fysiskt aktiva.  

För att sjuksköterskor ska kunna ge patienter stöd och uppmuntran till fysisk aktivitet 

efter en hjärtinfarkt är det viktigt att ha förståelse för patienternas situation då 

livsvärlden förändras vid sjukdom. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa 

patienters upplevelser av fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt. 13 artiklar användes i 

analysen som resulterade i två huvudteman som dels beskriver vilka faktorer som 

hindrar patienterna att utföra fysisk aktivitet och dels vilka faktorer som bidrar till att 

vilja vara fysisk aktiv trots sjukdomen. Många patienter känner rädsla för att åter 

drabbas av hjärtinfarkt och avstår från träning på grund av detta. Förnekelse av sjukdom 

och brist på stöd och kontroll medverkar också till låg träningsfrekvens. Det som driver 

patienterna att vara fysiskt aktiva är att de får en känsla av välbefinnande och att de tar 

tillbaka kontrollen över sin situation samt att det ger en viss social tillfredsställelse. Det 

är viktigt att poängtera betydelsen av fysisk aktivitet och vilka effekter den har på 

människan då det är en central del i rehabiliteringen och sekundärpreventionen efter en 

hjärtinfarkt. I arbetet att öka motivationen till fysisk aktivitet bör sjuksköterskor se till 

vilka förutsättningar och vilken inställning patienten själv har till fysisk aktivitet. 
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INLEDNING 

För oss har fysisk aktivitet och träning alltid varit en stor och viktig del av våra liv och 

vi har alltid varit intresserade av området. Vi har därför valt att fokusera vårt arbete på 

upplevelsen av fysisk aktivitet och vilka olika känslor som uppkommer hos människor i 

samband med fysisk aktivitet och träning efter en hjärtinfarkt.  

 

Fysisk aktivitet är en viktig del i arbetet med att förhindra ett återinsjuknande och 

förbättra prognosen vid hjärt- och kärlsjukdomar. Att vara fysiskt aktiv är långt ifrån en 

självklarhet hos många som drabbats av hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar. Vi har 

erfarenheter av att fysisk aktivitet kan vara ett känsligt område när det kommer till hjärt- 

och kärlsjukdomar då många av de symtom och sensationer som upplevs hos personer 

med den typen av diagnoser ofta uppkommer i samband med fysisk ansträngning och 

träning.  

 

I rollen som sjuksköterska är det viktigt att bygga upp en inre motivation hos patienten. 

För att detta ska kunna göras på ett så bra sätt som möjligt kan det vara till stor fördel att 

ha kunskap om hur patientens tankar och upplevelser kan se ut efter en hjärtinfarkt.  

 

 

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt 

Epidemiologi 

Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen. Tidigare har hjärt-

kärlsjukdomar varit mer vanligt i västvärlden men nu även i u-länderna på grund av 

social och ekonomisk utveckling. Detta gör att dödsorsakerna i dessa länder alltmer 

övergår från infektionssjukdomar och svält till hjärt-kärlsjukdomar beroende på ökat 

kaloriintag och minskad fysisk aktivitet. Däremot minskar dödligheten i hjärt-

kärlsjukdom i de allra rikaste länderna till följd av förbättrad behandlingskvalitet och 

prevention (Sundström, 2010). 

 

Patofysiologi 

Hjärtinfarkt är en irreversibel skada på hjärtmuskelcellerna och uppstår när de utsätts för 

syrebrist, ischemi. Detta orsakas ofta av att blodcirkulationen till det drabbade området 

av hjärtmuskeln av någon anledning har upphört (Vasko, 2007). Den vanligaste orsaken 

till stopp, trombos, i hjärtats kranskärl är ateroskleros där ett instabilt plack brustit 

(Thygesen, Alpert & White, 2007). Om detta sker plötsligt, och utan tidigare nedsatt 

blodcirkulation, dör alla celler i området eftersom det inte bildats några kollateralkärl, 

kärl som bildats för att transportera blodet förbi en trång passage (Vasko, 2007). Andra 

orsaker till hjärtinfarkt kan vara att hjärtats syrebehov av någon anledning ökat och att 

syretillförseln är otillräcklig på grund av kranskärlsspasm, kranskärlsemboli, arytmier, 

anemi och hypo- eller hypertension (Thygesen et al., 2007). 
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Riskfaktorer 

Ateroskleros 

 

Ateroskleros är ett kroniskt tillstånd som utvecklas under en lång tidsperiod och innebär 

inflammatoriska aktivitetsförändringar till exempel i kärlväggen i hjärtats kranskärl 

(Adams, 2002). Det är främst kärlets innersta vägg, intiman, som drabbas. Blodfetter 

inlagras mellan kärlväggens endotelceller där den inflammatoriska aktiviteten orsakar 

plackbildning. De områden där artärerna delar sig är särskilt utsatta för ateroskleros 

(Sundström, 2010). 

 

Hypertoni  

 

Det är mycket vanligt med hypertoni i hög ålder på grund av att det systoliska 

blodtrycket stiger med åldern. Av de som fortfarande inte drabbats av hypertoni i 

pensionsåldern kommer sannolikt 90 procent av dessa få hypertoni innan de dör. Risken 

att drabbas av hjärt-kärlsjukdom ökar med förhöjt blodtryck och minskar med sänkt 

blodtryck. Blodtryckssänkande läkemedel bidrar till att andelen personer med högt 

blodtryck minskar men många har inte rätt behandling och har svårt att nå målvärdena 

(Sundström, 2010). 

 

Hyperlipidemi 

 

Höga kolesterolvärden har länge förknippats med ökad risk för insjuknande i 

kranskärlssjukdom. Mer aktuell forskning visar däremot att höga värden av low-density 

lipoprotein (LDL) och låga värden av high-density lipoprotein (HDL) är en känsligare 

markör för risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom (Adams, 2002). Förbättrade 

kostvanor och ökat hälsomedvetande skulle bidra till en minskad förekomst av 

kranskärlssjukdomar (Grefberg & Johansson, 2007). Andra riskfaktorer är diabetes, 

rökning, hög ålder, manligt kön och fysisk inaktivitet vilket tas upp senare. 

 

Symtom 

Den klassiska symtombilden vid en hjärtinfarkt innehåller bröstsmärtor av ischemisk 

karaktär. Detta innebär att smärtan beskrivs som tryckande, kramande, brännande och 

som en tyngdkänsla över bröstet. Den typiska lokaliseringen av smärtan är centralt i 

bröstet men kan även utgå från käkarna och halsen, buken eller arm och axel. Smärtan 

kan också stråla ut mot dessa områden. Ischemisk smärta varar ofta längre än en minut 

och ökar successivt. Om smärtan avtar tvärt eller upplevs som hugg eller stick är den 

vanligtvis inte av ischemiskt ursprung. Ofta känner patienter som drabbats av en 

hjärtinfarkt oro och ångest och bröstsmärtan kan orsaka starka känslor av obehag. 

Nedsatt allmäntillstånd i form av kallsvettingar och illamående och andfåddhet är också 

vanliga symtom vid en hjärtinfarkt. (Grefberg & Johansson, 2007). 

 

Diagnostik 

Vid EKG-undersökning syns förändringar i den del av kurvan som kallas ST-sträckan 

som vid en infarkt visar en förhöjning, en så kallad ST-höjning. Skadan på 

hjärtmuskulaturen kan inom några timmar bekräftas med hjälp av blodprover där 
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påvisning av biokemiska hjärtmarkörer som troponin, CKMB och myoglobin är 

avgörande (Grefberg & Johansson, 2007). Behandling och fastställande av diagnos 

fortgår parallellt där patientens beskrivning av smärtupplevelsen och sitt tillstånd i 

kombination med EKG-övervakning och blodprover avgör diagnos och 

behandlingsstrategi (Vasko, 2007).  

 

Behandling 

Patienter med misstänkt hjärtinfarkt skall behandlas snabbt. Redan under 

ambulanstransporten eller på vårdcentralen inleds smärtbehandling och övervakning 

med EKG (Vasko, 2007). För att minska patienternas oro och ångest behöver de få sitt 

behov av samtal, information och närvaro av personal tillgodosett. Patienter upplever 

trygghet av att vårdpersonal finns i närheten. Även patienternas närstående skall få 

information om sjukdomen för att kunna hjälpa till att stötta patienterna (Sjöberg, 

2005). 

 

Reperfusions- och trombolytisk behandling 

Reperfusionsbehandling avser till exempel PCI, perkutan koronar intervention, som 

innebär att det förträngda kärlet vidgas genom ett invasivt ingrepp, och prehospital 

trombolys som består av injektion av antitrombotiska medel, till exempel Metalyse eller 

Rapilysin. Användningen av prehospital trombolys har dock minskat till följd av att 

komplikationer som intracerebrala blödningar senare i förloppet förekommer i alltför 

stor utsträckning (Svensson, 2010). Övrig trombolytisk läkemedelsbehandling består av 

acetylsalicylsyra, klopidogrel, heparin, warfarin och fibrinogenreceptorblockerare. Det 

är också viktigt att behandla den ischemiska smärtan och att lindra hjärtarbetet med 

betareceptorblockerare, nitrater och kalciumantagonister. I vissa fall kan ytterligare 

kirurgiska ingrepp vara nödvändiga i form av by-pass-operationer, CABG (Vasko, 

2007). 

 

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet (engelsk översättning: physical activity) har definierats som all 

kroppslig rörelse som produceras av skelettmuskulatur och som resulterar i 

energiförbrukning. Motion (exercise) kan definieras som en viss mängd fysisk aktivitet 

som är strukturerad, planerad, repetitiv och målmedveten i syfte att förbättra eller 

underhålla sin fysiska kondition. Fysisk träning (physical fitness, training) däremot 

inkluderar kondition, muskelstyrka, spänst och förändrad kroppssammansättning 

(Shephard & Balady, 2009). Fysisk aktivitet har en stor mängd effekter, både fysiska 

och psykiska. Människan är byggd för att röra på sig och fysisk aktivitet är en 

förutsättning för att bibehålla livsviktiga kroppsfunktioner. Kropp och själ mår bra av 

fysisk aktivitet och de flesta av människans organ påverkas när våra kroppar är fysiskt 

aktiva. Fysisk aktivitet har även en positiv effekt på den sjuka människan och fungerar 

som behandling av en stor mängd sjukdomar och skador. Effekten av fysisk aktivitet 

varierar beroende på hur ofta (frekvens), hur länge (duration) och hur intensivt 

träningen utförs (intensitet). Ju högre belastning desto större effekt på 

kroppsfunktionerna. Effekten kan även variera från person till person då effekten kan 
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påverkas av arvsmassa, ålder, kön, muskelmassa och kost (Henriksson & Sundberg, 

2008). Fysisk aktivitet har även positiv verkan på människans sinnesstämning och 

livskvalitet (Socialstyrelsen, 2008). 

  

Sambandet mellan fysisk aktivitet och hjärt-kärlhälsa 

 

Fysisk aktivitet har både snabba och långsiktiga effekter på hjärtat och ischemisk 

hjärtsjukdom. (Ståhle & Cider, 2008). Nedan beskrivs effekter av fysisk aktivitet på 

hjärtat och för att få en god gynnsam effekt på hjärtat krävs ofta en högre intensitet av 

fysisk aktivitet i form av fysisk träning.  

 

Primärprevention och effekter av fysisk träning på hjärtat 

Exempel på snabba (akuta) effekter på hjärtat är ökad slagvolym, frekvens och 

hjärtminutvolym. Då energiomsättningen och aktiviteten i skelettmuskulaturen ökar blir 

syrebehovet större. Kroppens syrebehov tillgodoses genom att det autonoma 

nervsystemet ökar hjärtfrekvensen. Då hjärtminutvolymen ökar så stiger även det 

systoliska blodtrycket.  Däremot minskar det perifera motståndet i skelettmuskulaturen 

till följd av ökad kärlvidgning. Hjärtats syreförbrukning ökar och därigenom även 

hjärtats syrebehov. Då en hjärtsjuk person ofta inte klarar av att upprätthålla det ökade 

blodflödet till hjärtat uppstår ischemiska smärtor (angina pectoris) och personen lider 

därigenom en ökad risk för hjärtinfarkt (Ståhle & Cider, 2008).  

 

Långtidseffekterna på hjärtat vid regelbunden fysisk träning är många och positiva. 

Flera av dessa effekter minskar risken att insjukna i ett stort antal sjukdomar, däribland 

kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt. Detta kallas primärprevention och innebär 

förebyggande åtgärder för att förhindra att drabbas av sjukdom. Mekanismer som ökad 

slagvolym och ändrad autonom balans kan uppnås genom regelbunden fysisk aktivitet 

vilket, bland annat, resulterar i reducerad hjärtfrekvens (puls) i vila. Sänkt blodtryck, 

ökad perifer venös tonus, ökad slagvolym och kontraktilitet i hjärtmuskeln, ökad 

hjärtmuskelmassa, ökad storlek på kranskärl och minskat syrebehov i hjärtat vid 

submaximal ansträngning är alla exempel på positiva effekter av regelbunden fysisk 

aktivitet (Fletcher et al., 2001). Fysisk träning påverkar även blodkoagulationssystemet 

genom att t.ex. minska mängden fibrinogen i blodet vilket gör att risken för blodpropp 

reduceras eftersom blodplättarnas klibbighet minskar. Blodplättarnas 

sammanklibbningsförmåga regleras vi frisättning av endotelberoende kärlvidgande 

faktorer. Ett exempel på en sådan faktor är kväveoxid och med fysisk träning ökar 

frisättningen av detta vilket leder till förbättrad endotelfunktion och mindre risk för 

blodpropp (Ståhle & Cider, 2008). I samband med sjukhuskontakt bör även den 

hjärtfriska människans levnadsvanor kartläggas och dokumenteras för att förebygga 

insjuknande av kranskärlssjukdom (Socialstyrelsen, 2008).  

 

Sekundärprevention och hjärtrehabiliteringsprogram 

Nyss nämnda effekter på hjärtat har alla stor betydelse efter insjuknande i 

kranskärlssjukdom. Handlingar för att förhindra återinsjuknande efter en manifest 

hjärthändelse såsom hjärtinfarkt, kranskärlsjukdom eller kranskärlsoperation och 
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ballongvidgning kallas för sekundärprevention (Balady et al., 2007). Efter en 

okomplicerad procedur kan rådgivning om fysisk aktivitet starta redan nästa dag och 

patienterna kan gå på plan mark och i trappor inom några få dagar. Efter en större eller 

komplicerad hjärtinfarkt bör hjärtrehabilitering inte börja förrän det kliniska läget är 

stabiliserat och därefter kan nivån på den fysiska aktiviteten ökas långsamt beroende på 

tester och symtom (Piepoli et al., 2010). Hjärtrehabilitering är en viktig förutsättning för 

att främja fysisk aktivitet och träning efter en hjärtinfarkt. Frekvensen av fysisk aktivitet 

efter hjärtrehabilitering varierar över olika länder i olika delar av världen (Chase, 2011). 

Det är av stor vikt att patienten informeras om sin sjukdom och vad han eller hon själv 

kan göra för att påverka sin situation. Organiserad individanpassad fysisk träning 

(konditions- såväl som styrketräning) under tre till sex månader hos sjukgymnast bör 

erbjudas alla patienter som genomgått hjärtinfarkt, PCI eller bypasskirurgi. Tyvärr visar 

många internationella undersökningar, något som enligt Socialstyrelsen (2008) också 

verkar gälla i Sverige, att hjärtrehabilitering sällan tillhandahålls och att så lite som 20-

30 procent deltar i fysisk träning inom hjärtrehabilitering. Att läkare uppmanar till 

fysisk aktivitet har visats, i studier, kunnat påverka denna siffra positivt 

(Socialstyrelsen, 2008). I en studie av Brändström, Brink, Grankvist, Alsén, Herlitz och 

Karlson (2009) med 89 deltagare som drabbats av hjärtinfarkt i Sverige, är det mindre 

än 40 procent som utövar någon form av fysisk aktivitet dagligen och 30 procent som 

utövar fysisk aktivitet en gång eller mindre per vecka, ett halvår efter insjuknandet. 

Enligt Hjärt-Lungfonden (2011) var det år 2010 endast 31 procent av de patienter som 

drabbats av hjärtinfarkt i Sverige som deltog i någon form av organiserad fysisk träning 

ett år efter infarkten. Andelen som rapporterades utföra några former av lågintensiva 

aktiviteter, till exempel promenader, var vid samma tidpunkt så lite som 51 procent. 

Den rekommenderade mängden fysisk aktivitet är 30 minuter per dag för en hjärtfrisk 

person men detta är inte tillräckligt som sekundärprevention av hjärtinfarkt. 

Vetenskapliga undersökningar visar att 45 minuters organiserad fysisk träning med en 

intensitet av 60-80 procent av maximal syreupptagningsförmåga minst tre gånger per 

vecka minskar dödligheten i hjärt- kärlsjukdom. (Socialstyrelsen, 2008).  

 

För att uppnå mortalitetsminskning krävs regelbunden anpassad fysisk träning för 

individen beroende på variation av aktuell fysisk prestationsförmåga. Mortaliteten bland 

patienter med hjärtinfarkt har i en studie av Taylor et al. (2004) visat sig kunna 

reduceras med 26 procent genom regelbunden fysisk träning inom hjärtrehabilitering. I 

det akuta skedet efter en manifest hjärthändelse är det aktuellt med olika tester innan 

man sätter igång med träningen såsom arbetsprov/konditionstest med EKG-övervakning 

och muskelfunktionstest. Därefter görs en riskbedömning tillsammans med individuella 

riskfaktorer hos olika människor såsom rökning, höga blodfetter, högt blodtryck, 

övervikt och diabetes. Det är mycket viktigt att all fysisk träning under den första tiden 

av hjärtrehabiliteringen sker under övervakning av legitimerad sjukgymnast (Cider & 

Ståhle, 2008).  

 

I en studie av Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003), som belyser erfarenheter av en 

hjärtinfarkt, hävdas att forskningen inom området är övergripande medicinsk och i 

första hand fokuserad på symtom, riskfaktorer och behandling. Vidare sökningar 

gjordes för att få en övergripande bild av forskningsområdet med mer vårdvetenskaplig 

inriktning som fokuserar på patienters upplevelser. Det finns en stor del kvantitativa 

studier som mäter patienters livskvalitet och som beskriver patienters tankar och känslor 
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med olika ord. Även om den kvalitativa forskning om patienters upplevelser som vi 

hittar vid sökningarna oftast är fokuserad på hela livssituationen efter en hjärtinfarkt är 

delar av studierna inriktade på upplevelsen av fysisk aktivitet.  

 

Den subjektiva upplevelsen efter en hjärtinfarkt 

Att leva med hjärtinfarkt har en stor påverkan på människans liv och livsvärld och 

innebär en förändrad hälsa och ett förändrat tillstånd som rubbar vardagen då man inte 

klarar av att leva i sin vardag på grund av de gränser som sjukdomen sätter i form av 

osäkerhet och symtom (Johansson Sundler, 2008). Livsvärlden kan beskrivas som 

världen som vi lever den och hur världen erfars av varje unik människa (Wiklund, 

2003). De symtom som uppkommer i samband med sjukdom eller känslan att vara 

begränsad kan åstadkomma ett lidande hos människan som Eriksson (1994) kallar 

sjukdomslidande. Lidande kan beskrivas som ett hot, kränkning och förlust av sig själv. 

Den plågade människan upplever då att hennes helhet och den levda kroppen hotas 

(Wiklund, 2003). Människans liv riskerar att stanna av då oberoendet och självstyret 

över sin egen kropp och hälsa hotas. Människan kan inte längre lita på den egna 

kroppen och en stor känsla av osäkerhet grundas. Att leva med hjärtinfarkt kan ge en 

känsla av att den levda kroppen när som helst kan svika (Johansson Sundler, 2008). Det 

är genom kroppen människan lever och kroppen ger människan möjlighet att erfara och 

vara i världen som vi lever i. Den levda kroppen är människans utgångspunkt och 

förutsättning för livet (Wiklund, 2003). Den tillgång till världen och livet som 

människan haft genom sin kropp blir påtagligt förändrad efter insjuknandet. Efter en 

hjärtinfarkt kan människan leva med en existentiell osäkerhet som har betydelse för det 

kroppsliga varandet, upplevelsen av hälsa och känslan av välmående. Hur människan 

hanterar sjukdomserfarenheten har stor betydelse för upplevelsen av välbefinnande och 

hälsa (Johansson Sundler, 2008). Hälsa är ett komplext fenomen och beskrivs som 

relativ vilket innebär att man kan inte kan avgöra direkt vad som är hälsa och vad som 

inte är det. Hälsa kan beskrivas som ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och 

välbefinnande. Sundhet kan beskrivas som att vara orienterad i tid och rum eller att 

människan är hälsosam och handlar på ett hälsosamt sätt. Friskhet beskrivs som 

frånvaro av sjukdom och att kroppen fungerar på ett fysiologiskt tillfredsställande sätt. 

Välbefinnande är ett fenomenologiskt begrepp och utgår ifrån den enskilda människans 

livsvärld och utgår ifrån personens inre upplevelser och är därför personligt. 

Hälsohinder beskriver det som hindrar patientens upplevelse av hälsa. De blockerar 

hälsoprocessen och människans upplevelse av enhet (Wiklund, 2003).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Som tidigare nämnts är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i världen. 

Fysisk aktivitet ger många olika positiva effekter på hjärtat och är en viktig del i 

sekundärpreventionen efter en hjärtinfarkt. Ändå finns det forskning som visar att allt 

för få utövar fysisk aktivitet efter insjuknande i hjärtinfarkt. Om fler människor blir mer 

aktiva efter en hjärtinfarkt så kan denna statistik förändras och dödligheten i hjärt- och 

kärlsjukdomar minska. Det är viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att skaffa 

kunskap om hur patienter som drabbats av en hjärtinfarkt upplever fysisk aktivitet för 
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att kunna få förståelse för vilka eventuella hinder som finns för att de skall kunna utföra 

fysisk aktivitet samt att ge råd och uppmuntran. Forskningen inom området har i första 

hand fokuserat på symtom, riskfaktorer och behandling, samt kvantitativa studier som 

belyser hur, var och när den fysiska aktiviteten utförs. Många studier inriktar sig också 

på att visa den positiva effekt på hjärta och cirkulation som fysisk aktivitet medför hos 

hjärt- och kärlsjuka patienter. Det mesta av den kvalitativa forskning som gjorts 

fokuserar inte specifikt på fysisk aktivitet utan hela livsstilsförändringen efter en 

hjärtinfarkt. Författarna vill med denna litteraturstudie skapa en överblick om hur 

patienter som drabbats av hjärtinfarkt upplever fysisk aktivitet. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa upplevelser av fysisk aktivitet hos patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt. 

 

METOD 

Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie av kvalitativa artiklar med 

vårdvetenskaplig grund. En litteraturstudie kan skapa en översikt över hur 

kunskapsfältet ser ut inom ett visst område genom att ta reda på vilken forskning som 

finns (Friberg, 2006). 

 

Datainsamling 

Den egentliga litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl, PubMed, Medline, som 

alla är databaser som fokuserar på ämnen som vård och medicin, samt Summon som är 

ett sökverktyg som visar resultat från flera olika databaser som författarna har haft 

tillgång till via Högskolan i Borås hemsida. En klustersökning gjordes med sökorden 

myocardial infarction, heart attack och coronary heart disease för att avgränsa 

resultatet av sökningen till upplevelsen efter en hjärtinfarkt. Tillsammans med sökorden 

physical activity, physical training, exercise, cardiac rehabilitation, life experiences, 

qualitative, perceptions och patient perspective i olika kombinationer hittades 

sökresultat som passade problemområdet och syftet. Flera kombinationer av sökord gav 

i huvudsak träffar på medicinska artiklar men eftersom att fokus hade lagts på patienters 

erfarenheter och upplevelser avgränsades flera sökningar genom att använda specifika 

ämnesord som nursing, caring och quality-of-life. Med hjälp av referenslistor i flera 

funna artiklar kunde ytterligare data samlas in. 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara kvalitativa och fokuserade på 

patientens upplevelser av hjärtinfarkt och ha en vårdvetenskaplig inriktning. Artiklarna 

skulle även vara Peer reviewed. Exklusionskriterier var artiklar äldre än 10 år och 

studier som fokuserade på det akuta skedet av en hjärtinfarkt. Trots detta inkluderades 

en artikel från 1999 på grund av att dess syfte stämde mycket väl överens med syftet i 

denna uppsats. 

 

De studier som hittades och som verkade relevanta för studien placerades i olika mappar 

som var numrerade ett till fem, där de som verkade mest relevanta placerades i mapp 

nummer fem och de som vid första anblicken verkade mindre relevanta placerades i 
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mapp nummer ett. Relevansen i artiklarna bedömdes utifrån abstract och titel. När 

sökningen var avslutad hade 31 artiklar hittats och placerats i de fem olika mapparna. 

Studierna lästes igenom och kvalitetsgranskades med hjälp av analysverktyget Critical 

Appraisal Skills Programme (CASP) (2006) och placerades i tre nya mappar där en 

mapp representerade de studier som passade in på problemområdet och syftet och som 

uppfyllde inklusionskriterierna. En annan mapp representerade de studier som uppfyllde 

inklusionskriterierna men som inte på samma sätt passade in på syftet och 

problemområdet. Denna mapp skulle granskas ytterligare om det inte fanns tillräckligt 

med studier i den första mappen. I den sista mappen placerades studier som inte 

uppfyllde inklusionskriterierna eller som inte alls passade in på problemområdet. Dessa 

studier behölls då vissa av dem kunde bidra med värdefull information i bakgrund och 

diskussion. När de olika studierna sorterats fanns 13 studier i den första mappen som 

slutligen kunde analyseras och användas i resultatet. 

 

Analys 

Artiklarna granskades i fyra steg enligt den innehållsanalys som beskrivs av Evans 

(2002), (Tabell 1). Resultatet i kvalitativa studier granskas och analyseras för att skapa 

ett nytt resultat och ny kunskap (Evans, 2002). De 13 artiklarna lästes igenom flera 

gånger för att få en helhetsbild och för att kunna plocka ut huvudfynd som sedan kunde 

skapa nya meningsbärande enheter av i form av teman och subteman. Författarna läste 

igenom artiklarna var för sig för att sedan diskutera dem och tillsammans lyfta fram nya 

innebörder, likheter och skillnader mellan de kvalitativa studierna.  

 

 
Tabell 1. Evans analysmodell för kvalitativt forskningsmaterial. 

Huvudmoment Delmoment 

  

Datainsamling 
 Definiera inklusionskriterier 

 Sök i databaser och identifiera 

studier 

 

 

Identifiera huvudfynd i resultaten 

 Läs igenom det insamlade 

materialet flera gånger 

 Sammanställ bärande begrepp, 

huvudfynd och givna förslag 

 

 

Jämför teman mellan studierna 

 Identifiera teman 

 För samman teman med likande 

innehåll 

 Reflektera över innehållet i varje 

tema/subtema 

 

Beskriv fenomenet som undersökts 

 

 Beskriv varje formulerat tema  
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RESULTAT 

Under analysen hittades två huvudteman som beskriver patienters upplevelser av fysisk 

aktivitet efter en hjärtinfarkt (Tabell 2). Dessa döptes till upplevelsen av ett förlorat 

”aktivt jag” som fokuserar på de tankar, upplevelser och känslor som hindrar 

människan från att vara aktiv i sin sjukdom, och en väg mot hälsa som är fokuserat på 

de upplevelser och tankar som människan får utav att vara aktiv i sin vardag och hitta 

sitt ”aktiva jag” trots sin sjukdom. Utifrån dessa två huvudteman växte flera subteman 

fram. Begreppet ”aktivt jag” har också använts i titeln till denna uppsats då författarna 

finner detta begrepp tilltalande eftersom att det belyser det subjektiva i att vara fysiskt 

aktiv. 

 
Tabell 2 Patienters upplevelser av fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt. 

Huvudtema Subteman 

 

 

Upplevelsen av ett förlorat ”aktivt jag” 

 Känsla av rädsla och osäkerhet 

 Överbeskyddande omgivning 

 Förnekelse 

 Känsla av att kroppen sviker 

 Behov av stöd och information 

 

En väg mot hälsa 
 Känsla av välbefinnande 

 Känsla av återvunnen kontroll 

 Ett socialt verktyg 

 

 

Upplevelsen av ett förlorat ”aktivt jag” 

 

Att det ”aktiva jaget” är hotat innebär här att det finns olika hinder för att leva ett aktivt 

liv efter en hjärtinfarkt. Dessa hinder presenteras nedan i fem subteman; känsla av 

rädsla och osäkerhet, överbeskyddande omgivning, förnekelse, en känsla av att kroppen 

sviker och behov av stöd och information.  

 

Känsla av rädsla och osäkerhet 

Johansson et al. (2003) visar på att kroppen inte är densamma efter en hjärtinfarkt och 

det förändrar ens attityd gentemot sin kropp vilket leder till att man får svårt att lita på 

att den ska hålla sig frisk. Osäkerheten om kroppens kapacitet resulterar i att livet blir 

begränsat och präglas av att inte våga göra någonting. Kroppen har förlorat sin energi 

och kraft och det gör att aktiviteter, exempelvis hushållsarbete och promenader, som 

förut varit lätta att utföra nu blivit svåra och jobbiga. I en undersökning om äldre 

kvinnors livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt (Crane & McSweeney, 2003) tas 

rädsla för att ramla, väder, transport och multisjukdom upp som hinder som påverkar 

graden av fysisk aktivitet. En studie (Brink, 2009) visar att det går att minska rädslan för 

bröstsmärta vid fysisk aktivitet genom att försöka ta kontroll över sin egen hälsa, sätta 
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upp mål för livsstilsförändringar och fatta beslut utifrån sin nuvarande kapacitet. Rädsla 

för döden och hälsoproblem förknippade med kranskärlssjukdom var viktiga drivkrafter 

till beteendeförändringar i livsstilen hos patienter i Kärner, Tingström, Abrandt-

Dahlgren och Bergdahls undersökning (2005). Samtidigt var oron av att åter drabbas av 

en hjärtinfarkt starkt uttryckt i samband med fysisk träning (Kärner et al., 2005; 

Roebuck, Furze & Thompson, 2001). Flera patienter uttryckte att de var rädda för att ta i 

för mycket under fysisk träning och att det var viktigt att träningen var anpassad efter 

deras förmåga. Smärta ansågs som en indikation på att hjärtat utsattes för en för stor 

påfrestning och att hjärtat inte skulle orka (Behn, Schmidt, Cider & Hansson Scherman, 

1999). 

 

Överbeskyddande omgivning 

Många patienter är frustrerade över att deras familjemedlemmar, kollegor och vänner 

inte tillåter att de utför aktiviteter som de tidigare har klarat av, även sådana aktiviteter 

som de har blivit ordinerade att utföra efter sin hjärtinfarkt. (Roebuck et al., 2001; 

Condon & McCarthy, 2005). Denna frustration upplevs ofta som överväldigande och 

bemöts rebelliskt med att demonstrera sin kapacitet i dagliga aktiviteter. (Condon & 

McCarthy, 2005). En intervjudeltagare berättar att trots att han gärna promenerar längre 

än 30 minuter så har han fått förkorta sin promenadtid för att hans fru blir orolig för 

honom (Kärner et al., 2005). 

 

Förnekelse 

Flera patienter väljer att hantera sin påfrestande situation genom att försöka leva så 

normalt som möjligt. De vill fortsätta med sina liv som de gjorde innan hjärtinfarkten i 

så stor utsträckning som möjligt och inte anpassa aktiviteter efter deras behov. De vill 

inte tänka för mycket på sin sjukdom och de vill hålla fast vid så mycket av sin livsvärld 

och de aktiviteter som de utövade innan insjuknandet så mycket som möjligt. (Brink, 

Karlsson & Hallberg, 2006). Vissa vill hålla fast vid tidigare vanor trots att deras 

fysiska tillstånd inte tillåter det samtidigt som vissa väljer att inte utöva träning och 

fysisk aktivitet i den utsträckning som hade varit bäst för dem trots att de vet att det är 

viktigt (Kärner et al., 2002; Brink et al., 2006). En studiedeltagare uttryckte en önskan 

att träna mer men att det inte fick honom att må bra så han återgick till sitt gamla liv för 

att det kändes mer normalt för honom (Kärner et al., 2002). När patienter undviker att 

anpassa sig till konsekvenserna av sjukdomen ignorerar de antingen sjukdomen eller 

kämpar emot att tänka på den. Genom att undvika att tänka på sjukdom kan de för 

tillfället påverka den mentala hälsan. De kämpar för att bibehålla samma kapacitet och 

aktiviteter som innan insjuknandet och genom att inte tänka på konsekvenserna kan de 

hålla fast vid sin självuppfattning (Brink, 2009).  

 

En känsla av att kroppen sviker 

Kroppen är inte bara ett fysiskt objekt utan även vår tillgång till omvärlden. Efter att 

människan insjuknat i hjärtinfarkt så är hela dennes livsvärld hotad och människan vet 

inte längre hur man ska leva sitt liv (Johansson, Dahlberg, & Ekebergh, 2003). De 

kroppsliga symtom som efterföljer en hjärtinfarkt kan göra det besvärligt att leva ett 

aktivt liv och hela tiden pågår en kamp mot olika hälsoproblem. Det som upplevs vara 

den största bördan hos människor och ett stort hinder i deras strävan mot ett aktivt liv är 



 11 

trötthet. Ett ökat behov av vila efter fysisk aktivitet och ett behov av gå till sängs 

tidigare upplevde människor till följd av olika grader av utmattning, brist på energi och 

trötthet. De upplever att deras aktiva jag var hotat av kroppsliga symtom som trötthet 

och andra hälsoproblem (Brink et al., 2006). Kristofferzon, Löfmark och Carlsson 

(2008) menar att känslor kan uttryckas i form av irritation, ilska, otålighet, rastlöshet, 

närhet till gråt och depression till följd av mindre energi till dagliga aktiviteter. Både 

män och kvinnor i studien upplever också krav från närstående som inte förstår att de är 

mycket tröttare efter hjärtinfarkten och inte orkar lika mycket som förut. Till följd av 

deras fysiska svaghet upplevde de känslor av att vara värdelösa och de kände sig 

förbisedda. Roebuck et al. (2001) visar att fysiska symtom, som till exempel 

andfåddhet, efter en hjärtinfarkt har stor påverkan på människors förmåga att utföra 

dagliga aktiviteter som att jobba, shoppa och köra bil. Trötthet leder till att dagliga 

aktiviteter inte kan utföras utan vila och är en stor påfrestning. Andfåddhet har en stor 

inverkan på människan och deras livskvalité, framför allt på nätterna då andfåddhet 

leder till störd sömn som i sin tur leder till bristande fysisk förmåga.  

 

Symtom och somatiska signaler blir ett hinder för ett aktivt och hälsofrämjande 

beteende. Fysisk oförmåga och biverkningar av medicinering är förnimmelser som i 

vissa fall kan hindra människan från att göra aktiva och hälsofrämjande val (Kärner et 

al., 2005). Johansson et al. (2003) påpekar en känsla av en saknad kontroll av 

människans levda kropp och att kroppen inte längre motsvarar deras förväntningar. 

Tröttheten är inte bara en fysisk förnimmelse utan påverkar även känslan av en 

subjektiv kropp och minskad känsla av kontroll. En studiedeltagare berättade under 

intervjun att hon inte längre hade lust att göra någonting på grund av att hon var så trött 

och att den glädje hon brukade känna nu var svår att hitta.  

 

Efter en hjärtinfarkt upplever många patienter sorg över sin förlorade hälsa. De upplever 

att deras hälsotillstånd tvingar dem till anpassa sig till att leva efter sin sjukdom och de 

får anpassa sina aktiviteter därefter (Bergman & Berterö, 2001). Det finns även patienter 

som upplever att deras hjärta är såpass skadat att det inte går att återhämta sig helt och 

hållet och att all fysisk aktivitet och träning upplevs som meningslös eftersom de känner 

att de ändå inte kan bli friska och de bara väntar på att dö (Wiles & Kinmonth, 2001).   

 

Behov av stöd och information 

Människor som känner brist på stöd och information efter att de lämnat sjukhuset efter 

en hjärtinfarkt kan känna sig ensamma och utelämnade och de kan då känna sig mer 

osäkra inför framtiden och ändrade livsvanor. De kan sedermera få problem att uppleva 

försoning med sin levda kropp. Många känner behov av mer personlig information som 

är anpassad efter individen och känner att informationen de får på sjukhuset om 

livsstilsförändringar är allt för standardiserad. Information om saker som inte får göras i 

kombination med existentiell press kan leda till att människan blir passiv och osäker i 

sina val av aktiviteter istället för att känna stöd (Johansson et al., 2003). 

 

Condon och McCarthy (2006) visar att en fungerande kommunikation och nära tillgång 

till hälso- och sjukvården leder till att patienter får sitt behov av information och stöd 

tillgodosett. Detta kan ge upphov till en känsla av tillfredställelse och trygghet hos 

människan att göra aktiva val av aktiviteter i sin egenvård. Att kunna nå professionell 
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personal snabbt för information och stöd ger en stor trygghetskänsla hos patienter som 

har tillgång till det (Behn et al., 1999; Johansson et al., 2003) 

 

Många människor som drabbats av hjärtinfarkt har förväntningar på att få professionellt 

stöd och information efter hemgång för att själva kunna förebygga en ny hjärtinfarkt. Ett 

stort antal upplever att de behöver hjälp för att börja träna och tycker att informationen 

är svår att ta till sig och hade behövt vara mer lättillgänglig (Ostergaard Jensen & 

Petersson, 2003).  

 

Bergman och Berterö (2001) visar i en studie att stöd i form av information från hälso- 

och sjukvården och bra tillgång till den var av stor vikt för deltagarna. Flera av 

deltagarna uttryckte en känsla av trygghet i att kunna komma i kontakt med kompetent 

personal som kunde hjälpa dem i deras väg mot ett aktivare liv. Vissa beskrev 

konversationerna med professionell personal som läkande, tillfredställande och en 

känsla av att det avlastade deras sinnen. 

 

En väg mot hälsa 

Upplevelser av fysisk aktivitet varierar mellan patienter. Framförallt syns en stor 

skillnad i hur de upplever de kroppsliga effekterna som fysisk aktivitet medför. Både 

känslor av välmående och att inte må bra finns representerade. Fysisk aktivitet kan 

användas som en viktig del i rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt. Patienters upplevelser 

av de positiva effekter som fysisk aktivitet har på kroppen beskrivs nedan i tre 

subteman: känsla av välbefinnande, känsla av återvunnen kontroll och ett socialt 

verktyg.  

 

Känsla av välbefinnande 

Fysisk aktivitet påverkar den levda kroppen både psykiskt och fysiskt efter en 

hjärtinfarkt. Upplevelsen av flera positiva effekter av fysisk aktivitet kan påvisas i 

intervjuer med patienter som drabbats av hjärtinfarkt (Behn et al., 1999; Kärner et al., 

2002). Patienter upplever att fysisk aktivitet är bra för både kropp och själ, och att 

rädslan försvann mer och mer i samband med insikten av den egna kapaciteten (Kärner 

et al, 2002). Kristofferzon et al. (2008) visar i en studie att många patienter som ökat 

frekvensen av sin fysiska aktivitet i jämförelse med tiden innan hjärtinfarkten även nått 

ökat välbefinnande. I en studie av Kärner et al. (2005) påvisas många upplevelser av 

ökat välmående och välbefinnande i samband med fysisk aktivitet i form av t.ex. 

promenader. Personer som drabbats av hjärtinfarkt upplever att även fysisk träning ger 

en känsla av välmående (Bergman & Berterö, 2001). Deltagare i studien uttrycker även 

att de upplever att cykling är bra för både kropp och själ och kan vara en underbar 

upplevelse. I en studie av Behn et al. (1999) menade flera deltagare att de upplevde 

många positiva psykiska och fysiska effekter av fysisk träning. De kroppsliga 

funktionerna upplevdes olika mellan olika deltagare men gemensamt var att de 

upplevde att de kroppsliga effekterna av fysisk aktivitet var positiva. Vissa upplevde att 

hjärtat blev starkare och att blodcirkulationen förbättrades. Andra kroppsliga effekter 

som var vanliga bland deltagarna var en ökad muskelmassa/muskelstyrka, förbättrad 

andning och ökad ämnesomsättning som ledde till att de lättare kunde klara av 

vardagssysslor. De psykiska effekterna upplevdes av många patienter som viktigare och 
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mer betydelsefulla än de fysiska. Bland annat upplevde deltagare ett inre lugn och att 

fysisk aktivitet stärkte deras självförtroende. Vissa upplevde att fysisk träning gjorde att 

de kände sig piggare och gladare och inte upplevde samma grad av trötthet som förut. 

De kroppsliga effekterna av fysisk träning gav deltagare ökat självförtroende och en 

patient upplevde att det var viktigt att känna att man klarar av och orkar lika mycket 

som alla andra.  

 

Känsla av återvunnen kontroll 

Viljan och motivationen till att fortsätta med dagliga aktiviteter efter en hjärtinfarkt är 

stark men på grund av olika hälsoproblem krävs ofta en förändring i aktivitetsnivån. 

Denna förändring underlättas om personen känner att han/hon har kontroll över sin 

situation vilket även minskar känslan av oro (Brink et al., 2006). En person som deltog i 

studien av Brink (2009) använde en pulsklocka för att kunna ha kontroll på hur mycket 

han kunde anstränga sig då han visste att han, vid en puls över 115 slag per minut, löpte 

risk att drabbas av bröstsmärtor. En annan studiedeltagare hade utvecklat en rutin där 

hon alltid lade sig att vila innan hon utförde aktiviteter som skulle kräva någon form av 

ansträngning. Att sätta upp mål och fatta beslut som strävar mot att återgå till samma 

kapacitet som före hjärtinfarkten ger en känsla av återvunnen kontroll. Brink et al. 

(2006) menar att en minimering av konsekvenserna av att ha drabbats av en hjärtinfarkt 

leder till en känsla av kontroll som hjälper den drabbade att anpassa sin aktivitetsnivå. I 

en undersökning av Kärner et al. (2002) fick deltagarna frågan hur de påverkades av 

fysisk aktivitet. Flera av deltagarna svarade att fysisk aktivitet hade en positiv 

psykologisk effekt som hjälpte till att minska rädsla, skingra tankarna och fokusera på 

och ta hand om sig själv.  

 

Ett socialt verktyg 

I en studie av Roebuck et al. (2001) menar vissa deltagare att undvikandet av att vara 

aktiv kan leda till känslor av ensamhet och isolering. Vissa är medvetna om att de inte 

får social tillfredsställelse för att de till exempel undviker vardagliga aktiviteter där man 

träffar mycket folk som att gå ut och handla.   

 

Deltagare i en studie av Kärner et al. (2005) upplever att aktiviteter och träning ger dem 

möjligheter att knyta kontakter med personer som är i samma situation. Fysisk aktivitet 

och rehabilitering tillsammans med familj och signifikanta andra kan ge utrymme för 

social tillfredsställelse. Detta leder i sin tur till ökad motivation till livsstilsförändringar 

och ökad frekvens fysisk aktivitet och träning. 

 

I en annan studie påpekade de flesta deltagare vikten och betydelsen av de sociala 

kontakter man fick genom fysisk aktivitet och träning. De mötte många människor som 

de annars inte skulle mött. En person i studien uttryckte att de sociala kontakterna var 

det som var det mest positiva med fysisk träning (Behn et al., 1999). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eftersom syftet var att belysa patienters upplevelser av fysisk aktivitet efter en 

hjärtinfarkt togs beslutet att använda kvalitativa studier i litteraturstudien. Med 

kvalitativa studier kan förståelse för patientens upplevelser, erfarenheter, behov och 

förväntningar skapas utifrån dennes situation (Segesten, 2006). Denna metod har 

metodologiskt väl motsvarat syftet att belysa resultaten ifrån studier där en specifik 

patientpopulations upplevelser av ett fenomen beskrivits. De artiklar som valdes ut som 

en grund till resultatdelen analyserades med den modell som Evans (2002) beskriver. En 

fördel med denna modell är att det är lätt att få en struktur när man läser igenom artiklar 

då de fyra stegen finns med i tankarna och underlättar skapandet av teman och 

subteman. Att identifiera teman i artiklarna gick bra och de fastställdes i ett tidigt skede. 

Problemet var att ge dem namn som sammanfattar de subteman som skulle inkluderas 

på grund av författarnas egen oerfarenhet.  

 

Antalet artiklar som användes anses vara tillräckligt för att få en bra överblick över hur 

patienter med hjärtinfarkt upplever fysisk aktivitet. Möjligtvis kunde resultatet blivit 

något subtema rikare om fler artiklar valts men utbudet av forskning på området är 

mycket begränsat och en inkludering av fler artiklar ansågs sänka kvaliteten på 

resultatet. Fyra utav de artiklar som valdes ut för analys var inte publicerade i någon 

vårdvetenskaplig tidskrift men de hade ändå ett patientperspektiv och ett innehåll som 

motsvarade det författarna ville undersöka. En av dessa publicerades redan 1999 men 

den valdes ändå ut att ingå i litteraturstudien eftersom dess syfte var mycket snarlikt 

syftet med denna uppsats. Flertalet studier som granskades syftade till att belysa 

patienters upplevelse av hela livsstilsförändringen efter en hjärtinfarkt där fysisk 

aktivitet bara var en liten del. De artiklar som ändå bedömdes ha tillräckligt mycket 

relevant forskningsinnehåll inkluderades i analysarbetet då det som fanns skrivet 

passade in på de teman som växte fram. 

 

För att skapa en så bred överblick som möjligt över området har författarna valt att inte 

begränsa uppsatsen till specifikt kön, ålder eller etnicitet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet tyder på att människor som alltid har levt hälsosamt och tränat mycket redan 

innan hjärtinfarkten och haft någon form av träning och aktivitet som intresse verkar ha 

en annan upplevelse av fysisk aktivitet efter hjärtinfarkten än de som inte haft en sådan 

livsstil. De vill inte heller känna sig fast i sin sjukdom och känner en tillfredsställande 

känsla av välbefinnande av att ta hand om sig själv precis som de gjorde före 

insjuknandet. Därigenom borde deras livsstilsförändringar inte vara lika omfattande och 

de borde även sedermera ha lättare att acceptera och möta sjukdomen. Även Johansson 

Sundler (2008) menar att acceptans och kontroll är viktigt för att kunna ta makten över 

sjukdomen. 
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Kroppen är inte bara ett fysiskt objekt utan förkroppsligar även människans tillgång till 

omvärlden. Deltagarna i studien av Johansson et al. (2003) beskrev att efter deras 

hjärtinfarkt förändrades deras uppfattning om sin egen kropp och att de inte längre litar 

på sin kropp vilket gör att känslan av kroppen som subjektiv och hel rubbas. Den rädsla 

som finns hos den enskilda människan med hjärtinfarkt grundas med största sannolikhet 

i att ha en känsla av en opålitlig kropp och att vara osäker på hur mycket man klarar av 

fysiskt utan att riskera en ny hjärtinfarkt. Att människan känner rädsla eller osäkerhet 

inför fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt är inte konstigt med tanke på vilka 

konsekvenser det kan få och att kroppen känns mer sårbar än innan hjärtinfarkten. Den 

rädslan måste övervinnas för att patienten ska kunna återförenas med sitt ”aktiva jag” 

och återfå en känsla av kroppen som en helhet. En patient i studien av Kärner et al. 

(2002) påpekade tydligt hur han kände mindre rädsla ju mer han vågade och märkte att 

han klarade av. En viktig förutsättning för detta är att människan själv ska ha kontroll 

över sin situation och inte utföra fysisk aktivitet på en för hög nivå. Johansson Sundler 

(2008) påpekar i sin avhandling att försäkringar om ett fortsatt liv och en minskad 

rädsla grundas i en känsla av kontroll av risker och hot. Dessa försäkringar kan dock 

vara bedrägliga då det inte går att få någon garanti om hälsa, trots att riskfaktorer 

undviks.  

 

Ett annat viktigt fynd var att många människor inte vill träna på grund av att de påminns 

av att de är sjuka och inte vill utföra någon form av fysisk aktivitet och träning för att de 

tänker på allt som har förändrats. De fysiska förnimmelser som gör sig påminda efter en 

hjärtinfarkt som trötthet, bröstsmärta och andra symtom visade sig inte bara vara 

påfrestande och skapa ett lidande på grund av själva symtomen. De ökade även känslan 

av att vara sjuk och att ha förlorat den levda kroppen. Detta belyser även Kristofferzen, 

Löfmark och Carlsson (2007) och deras undersökning visar också att patienter är arga, 

deprimerade, lättirriterade och att de känner sig värdelösa och saknar livsgnista. En 

känsla av att inte kunna lita på sin kropp och att den egna kroppen sviker kan skapa ett 

stort lidande hos människan då känslan av helhet rubbas. De situationer som tidigare 

varit självklara att klara av och där de kunnat förlita sig på sin kropp är de inte längre 

lika säkra i. Det kan framkalla känslor av förlust och sorg att inte klara av det som 

tidigare varit en del i patientens vardag och livsvärld. För att patienter skall kunna känna 

trygghet i att utöva fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt är det viktigt att de har tillgång 

till information och rådgivning när de behöver det. Att kunna få svar på frågor som 

dyker upp och orsakar oro är en självklarhet för att patienter skall våga träna. Patienters 

upplevelse av informationsbehov efter en hjärtinfarkt har studerats av Hanssen, 

Nordrehaug och Hanestad (2005) där patienter, bland annat, beskriver upplevelsen av 

att inte ha någon att fråga efter att ha blivit utskriven från sjukhus som en avsaknad av 

information och att den standardiserade informationen de fått på sjukhuset, i form av 

broschyrer och videofilmer, inte tillfredsställde informationsbehovet.   

 

De fysiska och psykiska effekterna av fysisk aktivitet är till stor del gynnsam för den 

hjärtsjuke på samma sätt som för den friska människan. Att fysisk aktivitet har många 

positiva effekter på kroppen står klart medan de psykiska effekterna verkar, som nyss 

nämnts, vara beroende på hur den sjuka människan förhåller sig till sin sjukdom och att 

en känsla av kontroll är en förutsättning för att man ska må så bra som möjligt av att 

vara fysiskt aktiv. De fysiska effekterna har i sin tur stor påverkan på det psykiska 

välbefinnandet då patienterna upplevde sig friskare och en tillfredställande känsla av att 



 16 

ta hand om sig själv (Behn et al., 1999). De fysiska effekterna upplevs olika hos varje 

individ och det är inte oväntat med tanke på att effekterna av fysisk aktivitet varierar för 

varje individ samtidigt som träningsformerna inte ser likadana ut för alla. Fysisk 

aktivitet kan vara en hjälp på vägen mot upplevd hälsa eller ett verktyg för att stärka sin 

upplevelse av hälsa. Mår människan av någon anledning inte bra av träning och fysisk 

aktivitet och istället känner rädsla eller en får en obehaglig känsla av att livet och den 

levda kroppen inte är som förut, är detta ett tydligt hälsohinder som måste övervinnas. 

 

 

SLUTSATSER 

Resultatet i studien visar att det finns likheter men framförallt stora skillnader mellan 

människors upplevelse av fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt. Upplevelsen av fysisk 

aktivitet varierar mycket beroende på hur människor förhåller sig till sin sjukdom. Hos 

människor där fysisk aktivitet och träning endast varit en liten del av livsvärlden före 

insjuknandet och som inte har accepterat sin sjukdom och inte heller förenats med sitt 

lidande, ger inte fysisk aktivitet någon tillfredställande känsla av välbefinnande. Det ger 

snarare en obehaglig känsla av att bli påmind av att ha sjukdom och att saker i deras liv 

har förändrats då de känner att de tränar endast på grund av att de är sjuka. Människans 

inställning till fysisk aktivitet har stor betydelse för upplevelsen och effekterna av 

träning. Patienter med hjärtinfarkt upplever fysisk aktivitet på olika sätt. Många är 

rädda för att drabbas av en ny hjärtinfarkt och känner att kroppen inte är tillräckligt 

stark för att orka träna. Andra ser träning som ett hjälpmedel till att få ett starkare hjärta 

och mår bra av att vara fysiskt aktiv. Vikten av stöd och information är stor och där har 

sjuksköterskor en betydande roll i arbetet med att ge råd och uppmuntran, både till 

patienter och deras närstående. Då patienters förhållande till fysisk aktivitet före en 

hjärtinfarkt påverkar hur de ser på fysisk aktivitet efter infarkten är det viktigt att hälso- 

och sjukvården i ett tidigt skede hjälper människor att få kunskap om vilka positiva 

effekter fysisk aktivitet kan ha på kroppen genom att utgå från vilken situation 

människorna själva befinner sig i. 

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 

Resultatet tyder på att det är viktigt att sjuksköterskor hjälper de sjuka att möta sitt 

lidande och acceptera sin sjukdom för att de senare ska må bra och ta hand om sig själv. 

Det är viktigt att poängtera betydelsen av fysisk aktivitet och vilka effekter den har på 

människan då det är en central del i rehabiliteringen och sekundärpreventionen efter en 

hjärtinfarkt. För att sjuksköterskor på bästa sätt ska kunna hjälpa patienten på vägen mot 

hälsa är det viktigt att de har kunskap om hur människan kan uppleva fysisk aktivitet 

och vilka tankar och känslor de kan ha i samband med det. Det är samtidigt viktigt att 

inte generalisera känslan av fysisk aktivitet hos patienten då upplevelserna skiljer sig 

och varje människa är unik och har olika individuella resurser att utnyttja för att bygga 

upp motivationen.  
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 Sjuksköterskors förhållningssätt i mötet med personer som befinner sig i en svår 

situation är av stor betydelse för personens upplevelse av möjlighet till 

återhämtning. Tillit är en förutsättning för att sjuksköterskor och patienter ska 

kunna öppna sig för varandra och ge varandra förtroende att tillsammans arbeta 

och verka för att förbättra patienters subjektiva hälsa. Utgångspunkten är att 

förstå patienters livsvärld i relation till hälsa, illabefinnande och lidande och 

därmed de faktorer som bidrar till hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). I 

sjuksköterskors arbete med att öka motivationen för fysisk aktivitet hos en 

patient med hjärtinfarkt är det viktigt att de har ett öppet förhållningssätt och inte 

låter sig påverkas av deras personliga inställningar till fysisk aktivitet utan 

försöker se vilka förutsättningar och vilken inställning patienten själv har till 

fysisk aktivitet. Det är även viktigt att de, utifrån patientens förutsättningar, 

försöker skapa ett pedagogiskt möte där målet är att patienten ska förstå vikten 

av fysisk aktivitet efter insjuknandet. Ett sätt att få en bra bild av patientens 

behov kan vara att fråga patienten vad han eller hon har för förväntningar på 

vilken information som ska ges och hur rehabiliteringen ska se ut. På så sätt kan 

både informationen och rehabiliteringsprogrammet anpassas efter patientens 

behov. Dahlberg och Segesten (2010) menar att patienter har ett behov av att få 

information för att kunna ta eget ansvar i sin strävan mot hälsa och att en av 

vårdandets allra viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för deras 

lärande. En undersökning med både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal 

av Tod, Lacey och McNeill (2002) som tar upp vilka hinder som finns för 

deltagande i hjärtrehabilitering visar att det ofta råder oklarheter mellan vårdare 

och patient om vilken träning som skall bedrivas vilket har en negativ påverkan 

på patientens nivå av delaktighet. Vårt resultat visar att människor kan ha 

mycket olika inställningar till fysisk aktivitet. Eftersom upplevelser och känslor 

är subjektiva så är det viktigt att möta patienten där han eller hon befinner sig 

och få en klar bild av deras tankar och upplevelser för att kunna skapa en 

betydelsefull och vårdande relation och även skapa motivation och bra 

förutsättningar för lärande hos patienten. Resultatet lyfter fram vikten av en god 

och anpassad information där ett bra samtal mellan läkare och patient upplevs 

som läkande då patienten får en känsla av trygghet och ett tillfredställt behov av 

information.  

 

 Arbetet med att främja fysisk aktivitet måste börja så tidigt som möjligt. Det är 

viktigt att människan får stöd och uppmuntran till fysisk aktivitet redan som 

barn eftersom människan hela tiden bär med sig och påverkas av sina tidigare 

erfarenheter. Om en patient som drabbats av hjärtinfarkt eller annan sjukdom 

redan har ett sunt förhållande till fysisk aktivitet, är en stor del av arbetet att 

främja aktivitet efter insjuknandet redan gjort. Om hälso- och sjukvården i ett 

tidigt skede kan hjälpa människan att få en bra inställning till träning är det till 

stor nytta, inte bara för att förebygga sjukdomar, utan även för att vara aktiv 

efter ett insjuknande.  

 

 I resultatet framkommer att många närstående är överbeskyddande och kanske 

till och med står i vägen för patienten och dennes väg mot ett aktivt liv och 

hälsa. De närstående har även en central del i arbetet att stötta patienten och de 

fördelar det sociala livet har på motivationen. Sjuksköterskors samspel med 
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närstående är därför en annan viktig del i arbetet för att patienten ska leva ett 

aktivt liv efter hjärtinfarkten. Svenska sjuksköterskeföreningen (2008) 

poängterar att det är viktigt att öka de närståendes delaktighet i vården där både 

vårdare och närstående bidrar med sin kunskap om patienten och dennes 

tillstånd för att förståelsen och delaktigheten ska bli så stor som möjligt hos den 

närstående. Om den närstående har en bra insikt i hur patienten kan hantera 

livsstilsförändringarna och tar ansvar i delaktigheten av den hälsofrämjande 

vården är det till stor nytta för hur patienten kommer att förhålla sig till sin 

sjukdom och sitt nya liv. Det är därför viktigt att även de närstående får 

information om vikten av fysisk aktivitet och att det är viktigt att lyssna på 

patienten som känner sin kropp bäst. För att gynna patientens aktivitetsnivå kan 

det vara nödvändigt att de anhöriga också får anpassa sina dagliga aktiviteter 

efter patientens.  

 

 En av de vanligaste anledningarna till att folk drar sig ifrån att vara aktiva är en 

känsla av rädsla och oro att åter drabbas av en hjärtinfarkt. En känsla av kontroll 

kan vara en förutsättning för att patienter ska våga göra aktiva val i sin vardag. 

Patienten kan med fördel introduceras till olika strategier som gör det lättare att 

få konroll på sina aktiviteter, t.ex. att använda pulsklocka. 

 

Vid reflektion över resultatet uppkom nya funderingar kring sjuksköterskors upplevelser 

i samband med rekommendationer av fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt. Med tanke på 

kroppens sårbarhet är det möjligt att sjuksköterskor upplever osäkerhet och ser risker i 

samband med att rekommendera en ökad mängd aktiviteter. Samtidigt som de i sin roll 

som informanter känner ett ansvar att patienten ska aktivera sig fysiskt så kan de 

uppleva en rädsla att patienten ska drabbas av en ny hjärtinfarkt i samband med den 

fysiska ansträngning eller träning som de rekommenderar patienten att utföra.  Det 

skulle vara mycket intressant att vidare utforska hur sjuksköterskor upplever denna 

situation då någon forskning som belyser detta ej har kunnat hittas. 
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BILAGA 1 

 Perspektiv 

 
Problem och 

syfte 

Metod (urval, 

analys, m.m.) 

Resultat 

Titel: Readjustments 5 months 

after a first-time myocardial 

infarction: reorienting the active 

self 

Författare: Brink. E., Karlson, 

B.W. & Hallberg. L.R.-M. 

Tidskrift: Journal of Advanced 

Nursing. 

Årtal: 2006 

Patient-

perspektiv 

och vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

utforska hur 

kvinnor och 

män anpassar 

sig själva 5 

månader efter att 

ha haft sin första 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 

studie. 

Grounded 

theory användes 

för 

datainsamling 

och analys. 21 

personer (11 

kvinnor och 10 

män) 

intervjuades. 

Det ”aktiva jaget” 

är hotat av trötthet 

och andra 

hälsoproblem som 

förhindrar 

deltagande i 

aktiviteter 

Titel: Conceptions on treatment 

and lifestyle in patients with 

coronary heart disease – a 

phenomenographic analysis 

Författare: Kärner. A., 

Göransson. A. & Bergdahl. B. 

Tidskrift: Patient Education and 

Counseling 

Årtal: 2002 

Patient-

perspektiv  

Syftet är att 

belysa tankar 

om läkemedels-

behandling och 

livsstils-

förändringar hos 

patienter med 

kranskärls-

sjukdom. 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenografisk 

ansats. 23 

personer 

intervjuades ett 

år efter 

kranskärls-

sjukdom 

Patienters 

kunskaper om sina 

behandlingars 

effekter och 

hälsofördelar är 

begränsade och 

vissa miss-

tolkningar 

upptäcktes. 

Titel: Managing consequences 

and finding hope – experiences of 

Swedish women and men 4-6 

months after myocardial 

infarction. 

Författare: Kristofferzon. M-L., 

Löfmark. R. & Carlsson. M. 

Tidskrift: Scandinavian Journal 

of Caring Science. 

Årtal: 2008 

Patient-

perspektiv 

och vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

beskriva 

upplevelser av 

det dagliga livet 

och framtids-

visioner hos 

kvinnor och 

män 4-6 

månader efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ inne-

hållsanalys där 

39 personer (20 

kvinnor och 19 

män från en 

tidigare gjord 

longitudinell 

studie) 

intervjuades. 

De flesta patienter 

återfann balansen i 

det dagliga livet. 

De som hade svårt 

att hitta balansen 

upplevde ofta 

svårigheter att klara 

av det dagliga livet 

och fick för lite 

stöd från sitt 

sociala nätverk. 

Titel: Health-related quality of 

life after myocardial infarction: 

an interview study 

Författare: Roebuck. A., Furze. 

G. & Thompson. D R. 

Tidskrift: Journal of Advanced 

Nursing 

Årtal: 2001 

Patient-

perspektiv 

och vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

utforska vilken 

effekt 

hjärtinfarkt har 

på livskvaliteten 

ur ett hälso-

perspektiv. 

Kvalitativ studie 

där 31 patienter 

med hjärtinfarkt 

intervjuades 6 

veckor efter att 

ha blivit 

utskrivna från 

sjukhuset.  

Andfåddhet, 

osäkerhet, känsla 

av att vara 

överbeskyddad 

brist på information 

och stöd var de 

största problemen 

hos patienterna. 
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Titel: Incentives for lifestyle 

changes in patients with coronary 

heart disease 

Författare: Kärner. A., 

Tingström. P., Abrandt-Dahlgren. 

M. & Bergdahl. B. 

Tidskrift: Journal of Advanced 

Nursing 

Årtal: 2005 

Patient-

perspektiv 

och vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

utforska hur 

patienter med 

kranskärls-

sjukdom 

upplever 

livsstils-

förändringar. 

Kvalitativ studie 

med 

fenomenografisk 

ansats där 113 

patienter 

intervjuats. 

Livsstils-

förändringar som 

förknippas med 

fysisk aktivitet 

begränsades av 

somatiska, sociala 

och affektiva 

drivkrafter. 

Titel: Lifestyle changes 

following acute myocardial 

infarction: Patients perspectives 

Författare: Condon. C. & 

McCarthy. G. 

Tidskrift: European Journal of 

Cardiovascular Nursing. 

Årtal: 2005 

Patient-

perspektiv 

och vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

utforska 

patienters 

perspektiv på 

livsstils-

förändringar 

efter akut 

hjärtinfarkt. 

Med en 

deskriptiv 

kvalitativ ansats 

intervjuades 10 

patienter sex 

veckor efter att 

ha skrivits ut 

från sjukhus. 

Tematisk analys. 

Många 

förändringar på 

samma gång, brist 

på professionell 

hjälp och 

överbeskyddande 

närstående gör det 

svårt för 

patienterna att 

förändra sin 

livsstil. 

Titel: Adaption positions an 

behavior among post-myocardial 

infarction patients  

Författare: Brink. E. 

Tidskrift: Clinical Nursing 

Research. 

Årtal: 2009 

Patient-

perspektiv 

och vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

utforska 

patienters 

upplevelser av 

att anpassa sig 

till sjukdomens 

konsekvenser ett 

år efter en 

hjärtinfarkt. 

Grounded 

theory användes 

för data-

insamling och 

analys. 19 

patienter (10 

kvinnor och 9 

män) 

intervjuades. 

Fyra anpassnings-

nivåer: acceptera 

den faktiska hälsan, 

kamp för nå hälsa, 

ignorera 

sjukdomen och 

kämpa mot 

sjukdomen. 

Titel: You can do it if you set 

your mind to it: a qualitative 

study of patients with coronary 

artery disease 

Författare: Bergman. E. & 

Berterö. C. 

Tidskrift: Journal of Advanced 

Nursing. 

Årtal: 2001 

Patient-

perspektiv 

och vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

skaffa ökade 

kunskaper och 

förståelse om 

vad det innebär 

att drabbas av 

kranskärls-

sjukdom och hur 

det påverkar 

patientens 

livsstil. 

Intervjuer med 

kvalitativ ansats 

och 

hermeneutisk 

analys och 

tolkning 

användes.  

Patienter som 

lyckades med sin 

rehabilitering 

kände stöd utifrån. 

Misslyckade rehab-

iliteringsförsök 

beror på patienten 

kände sig förvirrad, 

osäker och ledsen. 
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Titel: Living with experiences 

following a myocardial infarction 

Författare: Johansson. A., 

Dahlberg. K. & Ekebergh. M. 

Tidskrift: European Journal of 

Cardiovascular Nursing 

Årtal: 2003 

Patient-

perspektiv 

och vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

utforska 

kvinnors 

upplevelser efter 

en hjärtinfarkt. 

Åtta kvinnor 

intervjuades. 

Vid analysen 

användes en 

fenomenologisk 

ansats 

Efter en hjärtinfarkt 

är det naturliga 

förhållandet med 

sin egen kropp stört 

och osäkerhet om 

liv och död innebär 

ett lidande. Att 

försonas med sin 

kropp och sin 

sjukdom kan leda 

till välmående och 

harmoni i livet. 

Titel: Exploring older women’s 

lifestyle changes after myocardial 

infarction 

Författare: Crane. P.B. & 

McSweeney. J.C. 

Tidskrift: MEDSURG Nursing. 

Årtal: 2003 

Patient-

perspektiv 

och vård-

vetenskapligt 

perspektiv 

Syftet är att 

undersöka vilka 

faktorer som 

påverkar 

livsstils-

förändringar hos 

kvinnor som 

drabbats av 

hjärtinfarkt. 

15 kvinnor, som 

var över 65 år 

och haft sin 

hjärtinfarkt för 

3-12 månader 

sedan, 

intervjuades. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

användes. 

Många av 

kvinnorna 

upplevde minskad 

energi efter 

hjärtinfarkten 

vilket påverkade 

förmågan att utföra 

dagliga aktiviteter. 

Detta ledde till 

minskad 

livskvalitet. 

Titel: Patients’ understandings of 

heart attack: implications for 

prevention of recurrence 

Författare: Wiles. R. & 

Kinmonth. A-L. 

Tidskrift: Patient Education and 

Counseling 

Årtal: 2001 

Patient-

perspektiv 

Syftet är att 

utforska 

patienters 

uppfattning om 

hjärtinfarkt för 

att kunna bidra 

med att utforma 

effektiva 

sekundär-

preventions-

tjänster. 

Kvalitativ studie 

där 25 patienter 

(12 kvinnor och 

13 män mellan 

34 och 80 år) 

intervjuades. I 

analysen 

användes 

grounded theory 

som ansats. 

Patienter kan dra 

fördel av 

förståelsen att 

hjärtinfarkt är ett 

akut tillstånd i en 

underliggande 

sjukdomsprocess 

som kan 

kontrolleras genom 

långvarig 

läkemedels-

behandling och 

beteende-

förändringar. 
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Titel: The illness experiences of 

patients after a first time 

myocardial infarction 

Författare: Ostergaard Jensen. 

B. & Petersson. K. 

Tidskrift: Patient Education and 

Counseling 

Årtal: 2003 

Patient-

perspektiv 

Syftet är att 

undersöka 

upplevelsen av 

sjukdomen hos 

patienter som 

drabbats av sin 

första 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie 

där 30 patienter 

(8 kvinnor och 

22 män mellan 

40 och 89 år) 

intervjuades. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

användes. 

Patienterna var 

osäkra på sin livs-

situation vilket 

utgick från 

problemen: att söka 

behandling, 

existentiellt hot, 

förebygga en 

ytterligare infarkt 

och behovet av 

information och 

stöd.  

Titel: Fysisk träning vid 

hjärtinfarkt – patientens 

perspektiv 

Författare: Behn. M., Schmidt. 

L., Cider. Å. & Hansson 

Scherman. M. 

Tidskrift: Nordisk Fysioterapi 

Årtal: 1999 

Patient-

perspektiv 

Syftet är att 

utforska 

skillnader i 

patienters 

upplevelser av 

fysisk träning 

efter en 

hjärtinfarkt.  

Kvalitativ studie 

med 

fenomenografisk 

ansats där 10 

patienter mellan 

45-85 år 

intervjuades.  

Patienterna 

upplever att fysisk 

aktivitet stimulerar 

deras fysiska och 

psykiska hälsa och 

är en viktig och 

naturlig del av 

livet. Träningen 

skall vara säker och 

minska oron att 

anstränga sig.  

 

 


