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Sammanfattning    

 

Socialstyrelsen rekommenderar i nationella riktlinjer att hälso och sjukvården skall 

erbjuda organiserad individanpassad fysisk träning under tre till sex månader till alla 

patienter som genomgått hjärtinfarkt, PCI eller bypasskirurgi. I dessa riktlinjer läggs 

stor vikt vid insatser för att stödja patienterna till hälsosammare levnadsvanor och på så 

sätt förebygga både ny kranskärlssjukdom och återinsjuknande.  

Hjärtrehabilitering har till syfte att reducera riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer, den 

kan vara utformad på olika sätt men innefattar oftast fysisk träning, utbildning och 

psykologisk stöttning i form av stödjande samtal. Patientundervisning är en 

nyckelkomponent i hjärtrehabilitering. Patienten måste ha en vilja att göra 

livsstilsförändringar och en förståelse för sin situation och kroniska sjukdom. 

Denna studies syfte är att identifiera om medverkan i hjärtrehabiliteringsprogram leder 

till effekter på patienternas livsstilsvanor och uppmätta fysiologiska mätvärden. 

Studien är prospektiv med en kvantitativ ansats, varje patient är sin egen kontroll. 

Statistisk analys är gjord för att studera förändring över tid. 

Under år 2006-2007 erbjöds 112 patienter deltagande i hjärtrehabilitering på ett mindre 

sjukhus i Västsverige. De ombads att besvara enkäter före, efter och ett år efter 

hjärtrehabilitering. 61 patienter (n=61) inkluderades slutligen i studien. 

Resultatet visade signifikanta värden på att patienternas lipidstatus förbättrades och 

rökning/snusning minskade, både direkt efter hjärtrehabilitering och bibehölls ett år 

efter.  Patienternas vikt och systoliska blodtryck var signifikant högre ett år efter 

hjärtrehabilitering. Både det fysiska och psykiska välmåendet skattades högt, direkt 

efter hjärtrehabiliteringen sågs en signifikant höjning av fysiskt välmående. Tendensen i 

patienternas levnadsvanor visar dock att det var svårt att bibehålla 

livsstilsförändringarna.  

 

 

 

Nyckelord: Hjärtrehabilitering, Livsstilsförändringar, Fysiologiska mätvärden 

Hjärtkärlsjukdom,  
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INLEDNING 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2008) finns rekommendation att hälso- och 

sjukvården ska erbjuda organiserad individanpassad fysisk träning under tre till sex 

månader till alla patienter som genomgått hjärtinfarkt, PCI (Perkutan coronar 

intervention) eller bypasskirurgi. Det finns inga entydiga riktlinjer om själva 

utformningen.  I hjärtsjukvårdsriktlinjerna läggs också stor vikt vid insatser för att 

stödja patienterna till hälsosammare levnadsvanor och på så sätt kunna förebygga både 

ny kranskärlssjukdom och återinsjuknande.  

Med denna studie vill jag undersöka betydelsen av en tremånaders hjärtrehabilitering 

med fysisk träning, utbildning och gruppsamtal. 

 

 

BAKGRUND 

Akut hjärt-kärlsjukdom och hjärtinfarkt 

 

Enligt Hjärt och Lungfonden (2009) lider fler än en miljon svenskar av en hjärt-

kärlsjukdom och varje år insjuknar ungefär 40 000 personer i hjärtinfarkt i Sverige. 

Hjärtinfarkt är fortfarande den enskilt vanligaste dödsorsaken (Hjärt och Lungfonden, 

2009). Hjärtinfarkt kallas den skada som uppstår på hjärtmuskelceller vid långvarig 

syrebrist (ischemi) i hjärtmuskeln (Persson & Stagmo, 2008). Grefberg & Johansson 

(2007) beskriver att skadan är oåterkallelig och uppstår när en blodpropp plötsligt bildas 

i något av hjärtats kranskärl.  

 

En hjärtinfarkt har oftast sitt ursprung i ett åderförfettat kärl. I ett åderförfettat kärl 

(arterosklerotiskt) har det ansamlats fett, framförallt kolesterol och bildats fettstrimmor i 

kärlväggen. Denna ansamling orsakar en inflammation i kärlväggen och bygger upp en 

förhårdnad av fett, bindväv och kalk, som kallas plack. Kärlet blir trångt och oelastiskt, 

det kan hastigt bildas sprickor - plackruptur, då aktiveras trombocyterna och bildar en 

blodpropp (trombocytplugg). Beroende på blodproppens storlek, täpper den till 

kranskärlet och förhindrar blodförsörjning i kärlets försörjningsområde. (Grefberg & 

Johansson, 2007; Johansson, 2010). 

 

Det är viktigt att så fort som möjligt öppna det tilltäppta kranskärlet genom 

blodproppslösande behandling (trombolys) eller genom ballongvidgning, PCI (Grefberg 

& Johansson, 2007). Ofta sätts en stent (tunn metallprotes formad som nät) in i kärlet i 

samband med PCI, för att förhindra att kärlet faller samman eller åter blir sklerotiskt 

(Ståhle & James, 2010). 

 

Ytterligare en metod är CABG (Coronary Artery Bypass Grafting) kranskärlsoperation, 

som är ett betydligt större ingrepp än PCI. Vid CABG öppnas bröstkorgen och hjärtat  

friläggs, nya blodkärl kopplas till kranskärlen och blodet leds förbi det ockluderade 

området (Persson & Stagmo, 2008). 
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Både ballongvidgning och kranskärlsoperation eliminerar eller lindrar kärlkrampsbesvär 

och används för revaskularisering (återställer normal blodförsörjning), men botar inte 

den bakomliggande sjukdomen (Persson & Stagmo, 2008; Grefberg & Johansson, 2007) 

 

Riskfaktorer för hjärt-kärl sjukdom 

 

Ålder, manligt kön, ärftlighet, lipidrubbning, rökning, hypertoni, diabetes 

mellitus/glukosintolerans, negativa psykosociala faktorer, fysisk inaktivitet, övervikt 

och bukfetma är de viktigaste riskfaktorerna för hjärtkärlssjukdom (Grefberg & 

Johansson, 2007). Levnadsvillkoren spelar således stor roll, negativ stress, oro 

depression och sömnlöshet påverkar hjärtat negativt och ökar risken för 

hjärtkärlsjukdom (Hjärt och Lungfonden, Hjärtrapporten, 2009). Yusuf et al. (2004) har 

i INTERHEART studien, identifierat nio enkelt uppmätta faktorer, lika över hela 

världen bland både män och kvinnor, som påverkar risken för hjärtinfarkt . Dessa är 

rökning, lipidrubbning, hypertoni, diabetes, övervikt, kost, fysisk inaktivitet, 

alkoholkonsumtion och psykosociala faktorer. Enligt samma studie är lipidrubbning och 

rökning de största riskprediktorerna (Yusuf et al., 2004). 

 

Ålder, kön och ärftlighet 

Risken för hjärtkärlsjukdom ökar med stigande ålder och är störst hos män utom i de 

högsta åldrarna. Kvinnor är ca tio år äldre när de insjuknar (efter menopaus) och vid 70-

årsålderna har de ”kommit i kapp” männen (Persson & Stagmo, 2008). Skillnaden i 

ålder kan enligt Anand et al. (2008) bero på att ovanstående riskfaktorer förekommer i 

högre grad hos yngre män än kvinnor. Samma studie visar att riskfaktorerna har ett 

starkare samband med hjärtinfarkt hos personer som är yngre än 60 år, än äldre (Anand 

et al., 2008). 

 

Lipidrubbningar 

Enligt Grefberg och Johansson (2007) är en hög nivå av det ”onda” LDL-kolesterolet, 

Low Density Lipoprotein en av orsakerna till åderförfettning, liksom en alltför låg nivå 

av det ”goda” HDL-kolesterolet, High Density Lipoprotein. Blodfetterna lagras i 

kärlväggarna som blir trängre och stelare, tills blodet inte lägre kommer fram. Efter en 

hjärtinfarkt minskas risken för ny hjärtinfarkt om behandling mot blodfettsrubbningen 

erhålls (Grefberg & Johansson, 2007). 

Persson och Stagmo (2008) beskriver att förhållandet mellan HDL och LDL är viktigt, 

då lågt HDL och högt LDL ökar risken för kranskärlssjukdom, medan högt HDL och 

lågt LDL minskar risken för densamma. Fysisk träning har en gynnsam inverkan på 

HDL/LDL kvoten. Höga triglycerider är en större riskfaktor hos kvinnor efter menopaus  

(Persson & Stagmo, 2008). 

Läkemedelsverket (2005) har satt ett målvärde för totala kolesterolvärdet på mindre än 

4,5 mmol/L (millimol per liter) och nivån av LDL-kolesterol bör vara mindre än 2,5 

mmol/L för vuxna personer som är hjärtkärlsjuka. Triglyceridvärdet bör ligga under 2 

mmol/l, HDL-kolesterol bör ligga över 1,0 mmol/L för män och över 1,3 mmol/l för 

kvinnor före menopaus. Östrogen bidrar till att hålla HDL värdet högre 

(Läkemedelsverket, 2005). 



 6 

 

Rökning 

Persson och Stagmo (2008) skriver att rökning utgör en stor riskfaktor för skador på 

hjärta och kärl. Flera ämnen i tobaken påverkar blodkärlen. Nikotin bidrar till att 

blodkärlens töjbarhet och elasticitet minskar vilket leder till att blodkärlen dras samman. 

Nikotin höjer därmed blodtrycket och ökar pulsen, vidare gör nikotinet att 

trombocyterna klumpar ihop sig och risken för blodproppar ökar. Dessutom blockerar 

kolmonoxiden i tobaksrök de röda blodkropparna och medför därmed att kroppens 

förmåga att ta upp syre minskar, det blir svårare för hjärtat att arbeta (Persson & 

Stagmo, 2008). Rökning sänker också det goda HDL-kolesterolet (Wiklund & 

Håkansson, 2011) 
Rökstopp minskar, oberoende av andra riskfaktorer, kraftigt risken för total dödlighet 

och återinsjuknande och död i hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2008).  
 

Hypertoni 

Hypertoni har stor betydelse för arteroskleros. Blodtrycket bör ligga under 140/90, både 

systoliskt och diastoliskt förhöjda värden är viktigt att behandla (Grefberg & Johansson, 

2007). 

 

Diabetes/Glukosintolerans 

Onormal glukosomsättning är mycket vanlig hos patienter med akut kranskärlssjukdom 

och är i sig en oberoende riskfaktor (Norhammar, Malmberg & Ryden, 2010). 

Enligt Diabetesförbundet (2006) påverkar ett förhöjt blodsocker alla blodkärl i kroppen 

och arteroskleros utvecklas tidigare. Vid typ 2-diabetes finns en ökad tendens till att 

bilda blodproppar. Diabetes bidrar till en förstärkt risk av andra riskfaktorer och en 

diabetiker löper större risk vid en hjärtinfarkt för efterföljande rytmrubbningar och 

hjärtsvikt (Diabetesförbundet, 2006). 

 

Sociala faktorer 

Negativ livsstress i form av arbets-, familje- eller annan livssituationsrelaterad stress är 

faktorer som höjer risken för hjärt-kärlsjukdom (Anand et al., 2008) Även sämre sociala 

och ekonomiska förhållanden, lägre utbildning och bristande socialt nätverk bidrar till 

en förhöjd risk för hjärt-kärlsjukdom (Rosengren et al., 2004). 

 

Skyddsfaktorer för hjärt–kärl sjukdom 

 

Skyddsfaktorer är regelbunden fysisk aktivitet, ett gott socialt nätverk, högt intag av 

frukt och grönsaker och låg till måttlig användning av alkohol (Praktisk Medicin, 2010). 

Definitionen av fysisk aktivitet är all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning 

(Shephard & Balady, 1999). Med regelbunden fysisk aktivitet enligt rekommendationen 

menas en aktivitet som utförs dagligen i 30 minuter om den är av måttlig intensitet, 

alternativt minst tre gånger per vecka om den är högintensiv (Statens Folkhälsoinstitut, 

2012) En grupp forskare (Held et al. 2011) menar att de som är mest stillasittande har 
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mest att vinna på att öka sin aktivitet. Även lättare fysisk aktivitet som promenader, 

fiske eller trädgårdsarbete verkar ge ett visst skydd mot hjärtinfarkt (Held et al., 2011). 

 

Fysisk träning påverkar samtliga riskfaktorer positivt genom att normalisera förhöjt 

blodsocker, positivt påverka blodtrycket, förbättra blodfettsprofilen, stabilisera 

kroppsvikten, minska åderförfettningsprocessen och minska halten av stresshormoner, 

vidare har också fysisk träning positiva effekter på sinnesstämning och livskvalitet 

(Socialstyrelsen, 2008). 

 

En så kallad medelhavskost med mycket frukt och grönsaker har gynnsamma effekter 

på hjärtkärlsjukdom (Sofi, Cesari, Abbate, Gensini & Casini, 2008). I Nationella 

riktlinjer (Socialstyrelsen, 2008) rekommenderas daglig konsumtion av frukt och 

grönsaker, fisk varje vecka samt energibalanserad mat med högt innehåll av 

fiber/fullkorn och hög andel omättat fett på bekostnad av mättat fett. 

 

Hjärtrehabilitering 

 
Enligt Socialstyrelsens vetenskapliga underlag för Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 

(2008) 

 

   ”Hjärtrehabilitering innebär koordinerade, multipla interventioner designade för att  

    optimera hjärtpatientens fysiska, psykiska och sociala funktion. Rehabiliteringen  

    innebär också att man stabiliserar, bromsar och till och med eventuellt upphäver   

    progressionen av den underliggande arteriosklerosiska processen och därigenom    

    minskar patientens morbiditet och mortalitet”. 

 

En studie av Fridlund och Billing (2002) belyser att hjärtrehabilitering i de nordiska 

länderna är omfattande och tvärvetenskaplig. Den har till syfte att reducera riskfaktorer 

och stärka skyddsfaktorer. Hjärtsjuksköterskan spelar en viktig roll som spindeln i nätet. 

Hjärtrehabilitering är en livslång process indelad i tre faser, den första fasen inkluderar 

de första rehabiliterande åtgärderna som sker på sjukhuset i samband med insjuknandet, 

andra fasen täcker följande tre-sex månader då patienten påbörjar livsstilsförändringar 

och tredje fasen täcker resten av patientens liv. Hjärtrehabilitering kan vara utformad på 

olika sätt, oftast innefattar den fysisk träning, utbildning och psykologisk stöttning 

oftast i form av stödsamtal (Fridlund & Billing, 2002). Bellman, Hambraeus, Lindbäck 

och Lindahl (2009) beskriver att de flesta patienter som haft en hjärtinfarkt i Sverige blir 

erbjudna att delta i en form av hjärtrehabilitering, så kallad Hjärtskola, där syftet är att 

öka kunskapen om hjärt-kärlsjukdom och att uppmuntra till livsstilsförändringar. Bara i 

Sverige skiljer sig utformningen av hjärtrehabilitering väsentligen åt, men oftast är det 

organiserat med en träff varje vecka som leds av sjuksköterska. Sjukgymnast, läkare och 

andra professioner deltar i olika utsträckning och träffarna innehåller oftast en 

föreläsning och frågestund/diskussion. Antal träffar varierar också väsentligt (Bellman 

et al., 2009). 

Patientundervisning är en nyckelkomponent i hjärtrehabilitering enligt Kärner (2004). 

Den tjänar viktiga mål som att främja en interaktiv kommunikation mellan patient och 

vårdare, förbättra patientens och dess närståendes förståelse av patientens 

hälsosituation, uppmuntra patient och närstående till delaktighet och främja en hälsosam 
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livsstil. För att undervisningen skall vara effektiv behöver den skräddarsys utifrån 

patientens behov, vilket i sin tur kräver att vårdaren förstår patientens hälsa, sociala 

egenskaper, värderingar, kunskap och tidigare beteende (Kärner, 2004). 

 

Kärner, Tingström, Abrant-Dahlgren och Bergdahl (2005) visar att livsstilsförändringar 

är en komplex process och patienten måste vara övertygad om vinsterna för att ändra sitt 

beteende. Deltagande i hjärtrehabilitering har visat att beteendeförändringar underlättas, 

t.ex. till fysisk träning, då det finns erfaren personal som uppmuntrar. Vidare är stöd 

från familj eller annan närstående viktig för att underlätta livsstilsförändringar (Kärner 

et al., 2005). Condon och McCarty (2006) skriver att livsstilsförändringar som att ändra 

kostvanor, rökvanor, stresshantering och att öka den fysiska aktiviteten minskar risken 

för en ny hjärtinfarkt med det är svårt för patienten att klara detta utan ett stöd från 

personal i t.ex. ett hjärtrehabiliteringsprogram. Även Ståhle (2004) visar på att ett 

deltagande i hjärtrehabilitering med inriktning mot fysisk träning inte bara har effekter 

på konditionen, utan också på självskattad hälsa och livskvalitet. 

 

Livsvärld och lärande 

 
Fridlund (1998) beskriver att hjärtat är för många en symbol för livet och att drabbas av 

hjärtsjukdom blir ett påtagligt hot mot livets djupaste värden, ett hot mot hela ens 

existens. Det blir mycket känsloladdat och ångestfyllt både i akutskedet, men även i 

efterförloppet. Patienten blir ständigt påmind om sin situation och sin begränsning. En 

holistisk syn krävs, där patienten ses i sitt sammanhang. Hjärthändelsen kan påverka 

patientens syn på sin kropp, från att ha varit pålitlig och stark, upplevs kroppen istället 

som opålitlig, svag och orkeslös. Hjärtat blir istället en försvagad länk i patientens 

kropp (Fridlund, 1998). Livet efter en hjärtinfarkt innebär ofta en osäkerhet, patienten 

vågar inte längre lita på sin kropp En hälsoprocess där patienten är delaktig ökar 

chansen att försonas med sin kropp och sin sjukdom (Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 

2003). 

Svenaeus (2003) beskriver att en kronisk sjukdom förändrar på ett genomgripande sätt 

livssituationen och tvingar patienten till nya tolkningar av den. Enligt Berglund (2011) 

är människors livsvärld av betydelse vid ohälsa och sjukdom, inte minst då man lär sig 

leva med kronisk sjukdom. Den förändrade livssituationen innebär inte minst att 

patienterna måste göra val och fatta beslut som rör både vården och vardagen. För att 

kunna fatta dessa beslut behövs kunskap om sjukdomen som drabbat dem, de behöver 

kunskap för att möta nya situationer som är kopplade till den förändrade hälsobilden 

(Berglund, 2011). Dahlberg och Segesten (2010) menar att främja lärande i dess vidaste 

mening kanske är den viktigaste av alla vårdande handlingar.  I samråd med patienten 

behöver även närstående involveras i de pedagogiska insatserna.  Vid en långvarig 

sjukdom blir även deras vardag påverkad. För att lyckas med de pedagogiska insatserna 

måste vårdaren vara insatt i vilken förståelse patienten har i sin sjukdomssituation och 

hur livssituationen är påverkad av sjukdomen, hon måste också veta hur patienten 

tänker att livsstilsförändringar kan eller måste ske och om det finns en vilja till 

förändring. För att vårdaren skall få den insikten måste hon möta patienten där patienten 

är och all kunskap som lärs ut måste vara öppen för patientens livsvärld (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 
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Wiles och Kinmonth (2001) belyser att patienters vilja att påbörja livsstilsförändringar 

efter en hjärtinfarkt sannolikt påverkas av deras förståelse av sitt sjukdomstillstånd. En 

utbredd missuppfattning var att hjärtinfarkten var en enskild akut händelse som de 

kunde bli helt återställda ifrån och inte en kronisk sjukdom som krävde långsiktiga 

livsstilsförändringar. Särskilt de patienter, som vid uppföljning fyra månader efter 

utskrivning från sjukhus, kände sig återställda hade svårt att motivera sig till livslånga 

förändringar (Wiles & Kinmonth, 2001). 

 

 

Vårdvetenskapens syfte är enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg 

(2003) att utveckla kunskaper som leder till att en djupare förståelse för patienten och 

dennes situation nås.  Med livsvärlden som grund problematiseras den medicinska 

kunskapen ur patientens och vårdvetenskapens perspektiv. Då är exempelvis ett förhöjt 

kolesterolvärde eller blodtryck inte bara ett faktiskt mätvärde utan måste först och 

främst förstås som något som på ett eller annat sätt påverkar patientens livs-, hälso- 

och/eller vårdsituation (Dahlberg et al., 2003). Sveneaus (2003) anser att strävan efter 

att inta och förstå patientens perspektiv är grundläggande men det får inte lura oss att 

förbise det faktum att möten i vården har två parter och utgångspunkter och att dessa 

skiljer sig åt. Å ena sidan patientens upplevelse och förståelse av sin sjukdom och å 

andra sidan vårdarens professionella perspektiv. Vårdaren måste sträva efter en 

förståelse av patienten för att hjälpa denne tillbaka till ett friskare liv (Sveneaus, 2003). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att drabbas av en akut kranskärlssjukdom kan vara en starkt känslomässig upplevelse 

och innebära en stor förändring i den drabbades liv. Patienten kan behöva ökad kunskap 

om sjukdomen och om hur den kan påverka livssituationen.  Ökad kunskap kan 

underlätta livsstilsförändringar. Patienten behöver stöd i omställningen och i arbetet 

med att göra dessa förändringar. På de flesta sjukhus i Sverige inbjuds patienter efter en 

hjärthändelse att delta i någon form av hjärtskola. 

På ett mindre sjukhus i Västsverige erbjuds idag hjärtrehabilitering till alla patienter 

som drabbats av hjärtinfarkt, genomgått PCI, CABG eller hjärtklaffoperation. Samtalen 

efteråt och tillgängligheten till kontakt med kunnig personal anses enligt tidigare 

forskning vara mycket viktiga. Kan då dessa interventioner leda till förbättring av 

patienternas livsstilsvanor och uppmätta fysiologiska värden?  

 

 

SYFTE 

Att identifiera om medverkan i hjärtrehabiliteringsprogram leder till effekter på 

patienternas livsstilsvanor och uppmätta fysiologiska mätvärden.  

 

Hypoteser: 

Utbildning och information leder till livsstilsförändring hos patienten. 

Utbildning och information leder till förbättringar i patientens mätvärden. 
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METOD 

Ansats 

 
Studien är prospektiv med en kvantitativ ansats, varje patient är sin egen kontroll. 

 

Datainsamling 

Datainsamling till grundstudien utfördes med enkäter (Bilaga 1). Som förlaga till 

enkäterna användes frågor från Hjärtbok för kvalitetssäkring Sekundärprevention. 

Hjärtboken ingick i ett kvalitetssäkringsprogram som Svensk Förening för 

Allmänmedicin och Svenska Cardiologföreningen var ansvariga för och som 

genomfördes med stöd av Hjärt-Lungfonden. Enkäterna var utformade med både slutna 

och öppna frågor och kallades för Hälsoprofil. Hälsoprofil inför hjärtrehabilitering 

(Enkät 1) lämnades i handen vid första återbesöket hos sjuksköterska, efter utskrivning 

från sjukhuset. Sjuksköterskan fyllde i mätvärden, uppmätta laboratorievärden togs från 

journalen, vikt och blodtryck mättes vid besöket. (Lipidstatus var taget som fastevärde 

dagen efter patientens insjuknande, oavsett tid för symtomdebut).  Hälsoprofil efter 

hjärtrehabilitering (Enkät 2) lämnades också i handen efter avslutad hjärtrehabilitering 

och Hälsoprofil tre skickades 1 år efter hjärtrehabilitering (Enkät 3) per post. I båda 

sistnämnda hälsoprofiler kontrollerades patienternas mätvärden på Vårdcentral . 

Patienterna fick muntlig förfrågan om deltagande och informerades muntligt om att 

deltagandet var frivilligt och att de kunde avsluta när som helst och utan förklaring. 

 

Urval 

Urvalet av patienter i studien var de som ingick i hjärtrehabilitering på ett mindre 

sjukhus i Västsverige under år 2006 och 2007. Sammanlagt 112  patienter erbjöds 

deltagande i hjärtrehabilitering under dessa år . Det var patienter som insjuknat i 

hjärtinfarkt, genomgått PCI, opererats med CABG eller hjärtklaffoperation. Av de 112 

patienter som ombads svara på enkäterna var det nio som inte svarade på någon enkät 

alls och 42 som bara svarade på en eller två enkäter, dessa exkluderades. Således 61 

patienter som svarade på alla tre enkäterna inkluderades i studien (n=61). 

 

Hjärtrehabiliteringsprogrammet som patienterna erbjuds.  

Hjärtrehabiliteringen är indelad i ett tolvveckorsprogram och innefattar tolv träffar. 

Varje träff börjar med anpassad fysisk träning och avslappning i 75 minuter, därefter 

fika med undervisning och gruppsamtal i 60 minuter.  Undervisningen sker enligt ett 

rullande schema med tolv programpunkter. 

Program 1: Sjuksköterska undervisar om hjärtinfrakt. Hur den uppstår. 

Sjukdomsförlopp, komplikationer och behandling både i akut och senare skede. 

Undervisningen beskriver Trombolys, PCI och operation.  

Program 2: Sjuksköterska undervisar om hjärtats funktion och dess anatomi och 

fysiologi. Sambandet mellan hjärta, blodomlopp och njurar.  
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Program 3: Sjuksköterska informerar om riskfaktorer. Här informeras om ärftlighet, 

rökning, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes, fysisk inaktivitet, övervikt, ålder, 

kön, stress, alkohol och kaffe. 

Program 4: Dietist informerar om blodfettssänkande kost. Fett: mängd och fettkvalitet, 

livsmedelsval och tillagningsmetoder för att minska intaget av mättat fett till förmån för 

omättade fettsyror. 

Program 5: Kurator talar om krisbearbetning. Kunskap och förståelse av vad kris är och 

hur den påverkar situationen, underlättar återhämtningsprocessen. Information om 

anhörigas betydelse i sammanhanget påtalas. 

Program 6: Sjuksköterska undervisar om kärlkramp. Viss repetition av programpunkt 1. 

Program 7: Kurator talar om stresshantering. Stress är en faktor som förvärrar många 

sjukdomstillstånd. Att reflektera över vad stress innebär kan ge ökad motivation till 

förändring av livsföring. 

Program 8: Sjukgymnast informerar dels allmänt om varför det är viktigt med fysisk 

träning, dels om vilka effekter den har på kropp och själ och om hur den påverkar 

riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom. Vidare informerar sjukgymnasten om hur man 

skall träna och vikten av att hitta en form som man trivs med så att den verkligen blir 

av. Slutligen informerar sjukgymnasten om träningens frekvens och intensitet, samt 

avslappningens betydelse. 

Program 9: Farmaceut informerar om läkemedel som är aktuella vid hjärtkärlsjukdom. 

Även doser och biverkningar ges information om. 

Program10: Dietist talar om kostfiber: Mängd och typ av kostfiber. Livsmedelsval för 

att öka intaget av såväl kostfiber som av frukt och grönsaker i blodfettssänkande syfte. 

Program 11: Sjuksköterska undervisar och visar ett program om hjärtsvikt. 

Program 12: Representant från Hjärt-lungförening informerar om deras verksamhet. 

Deltagarna inbjuds även till fortsatt träning. 

Anhöriga uppmanas att delta både i träningen och i undervisningen. Det ges alltid 

utrymme för frågor och diskussioner i samband med undervisningen. Efteråt ges 

möjlighet till enskilt samtal med både sjuksköterska och sjukgymnast. 

 

Dataanalys 

 
All data från enkäterna kodades och registrerades först in i dataprogrammet Excel, 

senare gjordes en konvertering från Excel till IBM SPSS Statistics. Databearbetning 

innehåller enligt Ejlertsson (2003) vanligtvis deskriptiv statistik och statistisk analys, 

detta gjordes i SPSS version 19. 

Demografisk data och kriterier för deltagande i hjärtrehabilitering beräknades och 

presenteras med deskriptiv statistik för att åskådliggöra andelar och medelvärden 

fördelat mellan könen. Innan de analyserna delades variabeln kön med ”split file”. 

Statistisk analys utfördes med Chi 2 test för att undersöka om det fanns någon 

signifikant skillnad i fördelningen mellan könen. 

För att söka förändringar över tid utfördes Paired-sample t-test (beroende t-test) på 

kontinuerliga variabler av det självskattade fysiskt och psykiskt välmående, 
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kolesterolvärden, vikt, systoliskt och diastoliskt blodtryck före, direkt efter, samt1 år 

efter hjärtrehabilitering. Då variabeln för triglycerider var snedfördelad (höger) fick den 

normaliseras med logaritmtransformation innan analys. Chi 2 test utfördes för att 

undersöka förändringar över tid på kategorivariabeln röker/snusar och på kost och 

motionsvanor. Statistisk signifikans uppstod då p-värde ≤ 0,05.  

Internt bortfall redovisas som missing. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Skriftlig förfrågan gjordes till verksamhetschef och till avdelningschef om medgivande 

att få genomföra arbetet, samt tillstånd att gå in i patienternas journaler för att få tillgång 

till viss information som saknades i enkäterna. Däri intygas också om att allt material 

kommer att behandlas konfidentiellt (Bilaga 2).  

SFS 2003:460 är en lag om att etiskt pröva forskning som avser människor. Syftet med 

lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 

forskning. Denna studie är ett arbete på avancerad nivå som utförs inom ramen av 

högskolarbete och därför ingår i ett generellt etiskt tillstånd.  

 

RESULTAT 

Bland de 61 respondenterna som svarat på samtliga enkäter var könsfördelningen 15 

kvinnor (25 %) och 46 män (75 %). Medelåldern var 68 år för kvinnorna respektive 67 

år för männen. Åldersfördelningen var likvärdig bland könen (53-81 år bland kvinnorna 

och 54-84 år bland männen).  

 

Tabell 1. Demografiska uppgifter 

Majoriteten av patienterna var pensionärer (ålders, sjuk och förtidspensionärer) och 

gifta eller sammanboende. Cirka 20 – 30 % av patienterna rökte eller snusade och en 

liten andel var sedan tidigare diabetiker. Jag fann inga signifikanta skillnader mellan 

könen. 

 
 Tabell 1                        

Demografiska uppgifter presenterade för kvinnor respektive män som deltar i undersökningen. 

_____________________________________________________________________________________         

                                                              Kvinnor (n = 15)                        Män (n = 46)             p-värde* 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Pensionär                     %                  67                                        70                                         

Sammanboende/Gift                         67                                        83                      

Rökare/Snusare                                 33                                        22                            

Diabetiker                                          7                                         11                         

______________________________________________________________________ 

* = p-värde redovisas om ≤ 0,05 
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Tabell 2. Kriterier för deltagande 

Tabellen visar en översikt över diagnos/behandling som orsakade att patienterna deltog i 

hjärtrehabilitering. Vanligaste orsaken till deltagande i hjärtrehabiliteringen var att 

patienten haft hjärtinfarkt och dessutom gjort PCI, bland kvinnorna var detta den 

övervägande orsaken. Vissa av patienterna uppfyllde två av kriterierna. Jag fann ingen 

signifikant skillnad mellan könen.  

 

Alla patienterna erbjöds att delta i hjärtrehabiliteringsprogrammets tolv tillfällen, men 

det faktiska deltagandet varierade mellan 5-12 gånger (median 12). 14 kvinnor och 36 

män deltog vid alla 12 träffarna. 
 

 

Tabell 2 

Kriterier för deltagande i hjärtrehabilitering presenterat för kvinnor respektive män.    
______________________________________________________________________     
Variabel                                               Kvinnor (n = 15)                         Män (n = 46)        p-värde*  
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Hjärtinfarkt             %                      60                                         50                                                            

PCI                                                   68                                         49                                                

CABG                                              27                                         37                       

Klaffoperation                                 13                                          13                                                                          

______________________________________________________________________ 

* = p-värdet redovisas om  ≤ 0,05 
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Tabell 3. Fysiologiska mätvärden 

Resultatet i tabell tre är beräknat på alla patienter. 

Utgående från ”före hjärtrehab” ses en förbättring av patienternas totala 

kolesterolvärden både vid uppföljningen direkt efter hjärtrehabilitering, samt ett år efter. 

Resultatet visar också en signifikant sänkning av både LDL-kolesterol och 

triglyceridvärde. 

Andelar patienter som rökte/snusade minskade och även här var skillnaden signifikant 

vid båda uppföljningstillfällena i jämförelse med före hjärtrehab. 

Jämfört med före hjärtrehab ökade både vikten och patienternas systoliska blodtryck ett 

år efter hjärtrehabiliteringen. 

Innan hjärthändelsen var det 21 patienter (35 %) som hade lipidsänkande läkemedel och 

under vårdtiden erhöll ytterligare 37 patienter (61 %) detta. Således hade 95 % av 

patienterna lipidsänkande läkemedel när de startade hjärtrehabiliteringen. 
 

Ett år efter hjärtrehabilitering hade en patient fått en ny hjärtinfarkt och en patient hade 

genomgått CABG. 
 

Tabell 3 

Fysiologiska mätvärden. Riskfaktorer före och efter hjärtrehabilitering, samt ett år efter. Presenterat för 

samtliga patienter. 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                         Hjärtrehabilitering (n= 61) 

                                                                              ________________________ 
                                                                 Före hjärtrehab.  vs. efter (3mån)                                       Före hjärtrehab. vs. 1 år efter 

                                                              ________________________________                            _____________________________ 

 
Riskfaktor_______enhet__________M_______M______Missing__p*_____________________M_______M____Missing    p*_ 

 

Kolesterol         mmol/L        5,1          4,1          (3)     0,000                              4,9      4,1        (12)     0,000 

 

HDL                  mmol/L        1,10       1,13         (4)                                           1,08     1,15     (18) 

 

LDL                  mmol/L           3,3        2,4           (5)    0,000                              3,3       2,4        (20)     0,000 

 

Triglycerider**  mmol/L         0,73      0,62          (4)    0,002                                   0,77      0,61     (18)     0,001 

 

Vikt                  kg                    82,5       82,8         (7)                                          81,1      83,1      (2)     0,001 

 

Systoliskt blodtryck 

                        mmHg              132        131          (1)                                           133      137       (1)     0,054 

  

Diastoliskt blodtryck           
                   mmHg              76          73           (2)                                             76       77         (2) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Röker/Snusar     %                    25          5                     0,013                                25         5                  0,013 

__________________________________________________________________ __ 
Förkortningar: HDL High Density Lipoprotein; LDL Low Density Lipoprotein  

M = medelvärde  Endast  medelvärde redovisas  

* = p-värde  redovisas om  ≤ 0,05   

**Transformerade triglycerider                                                                                                                                                                                                            
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Tabell 4. Patienternas välmående 

 

Enbart direkt efter hjärtrehabiliteringen ses en signifikant förbättring av patienternas 

fysiska välmående. 

 
Tabell 4 

Patienternas självskattade välmående före och efter hjärtrehabilitering, samt efter ett år. Presenterat för 

samtliga patienter.                                                                               

_____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                              Hjärtrehabilitering (n=61)    

                                                                            _______________________                                                   
                                              Före hjärtrehab. vs. efter (3mån.)                                          Före hjärtrehab. vs. 1 år efter 

                                                     _________________________________                                _____________________________ 

 
__________________________________M________M_______p*____________________________ M________M________p*_ 

Fysiskt välmående   1-10              7,6        8,3  *     0,002                                           7,6          7,9    

 

Psykiskt välmående 1-10              8,1        8,2                                                              8,1          8,3    

_____________________________________________________________________________________ 

M= medelvärde  

* = p-värde redovisas om  ≤ 0,05 
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Tabell 5. Patienternas kost och motionsvanor 

Patienternas kostvanor vad gäller frukt, fisk och grönsakskonsumtion ökade signifikant 

direkt efter hjärtrehabiliteringen. Ett år efteråt var fiskkonsumtionen fortfarande högre 

än före, men jag fann en signifikant sänkning av konsumtionen av grönsaker samt 

magra köttprodukter. 

 
Tabell 5 

Patienternas kost och motionsvanor före och efter hjärtrehabilitering, samt efter ett år. Presenterat för 

samtliga patienter. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

                                                                      Hjärtrehabilitering (n=61) 

                                                                 ____________________________ 
                                                                     Före hjärtrehab. vs efter (3mån.)                               Före hjärtrehab. vs 1 år efter 

                                                               _________________________________                        _____________________________ 

 

_______________________________%________% _______p*_____________________________%________%______p*______ 

 

 

Frukt dagligen                          84            90         0,000                                          84            89 

 

Fisk varje vecka                       89             92         0,000                                          89            97      0,011 

 

Grönsaker dagligen                  87             90         0,000                                          87            84      0,000 

 

Magra mejeriprodukter            93             95                                                            93            89 

 

Magra köttprodukter                82             87                                                            82            80       0,005 

 

Motion regelbundet                  93             98                                                            93            98 

_____________________________________________________________________________________

* = p-värde redovisas om ≤ 0,05 
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Patienternas utvärdering av hjärtrehabilitering 

Efter hjärtrehabiliteringen fick patienterna också svara på öppna frågor. 

 

Vad tyckte du om gymnastiken?  

Nästan alla (n=59) tyckte den var bra och angav det i olika positiva uttryck från Bra till 

Mycket givande, övriga (n=2) var negativa och tyckte den var för hård. 

 

”Mycket bra. Hårdare än man vågat göra på egen hand” 

 

”Bra, lagom anpassad till en stabbig lekamen. Det är roligt att få uppleva att det sakta 

men säkert blir bättre och bättre. Tryggt med känd personal i gruppen” 

 

Vad tyckte du om informationen/diskussionen efteråt?  

De flesta var positiva (n=58), men två patienter hörde dåligt och missade därför en del 

information och en tredje patient svarade  

 

”Jag har hört det mesta förut. Lite tjatigt om kosten, gamla overheadbilder, färglöst. 

Bra information om medicin och hjärta” 

 

Har du saknat något?  

Majoriteten (n=48) svarade Nej, men det fanns också önskan om mer information om 

klaffoperation samt mer diskussion om stress/stresshantering. Några (n=3) önskade att 

läkare deltog vid fler tillfällen. Två patienter saknade utvärdering av hur 

rehabiliteringen utvecklats för dem och eventuell medicinjustering. 

Övriga kommentarer varierade, två patienter uttryckte vikten av att ha en kontaktperson 

att vända sig till med frågor och undringar och två andra patienter kommenterade hur 

viktigt det var att anhöriga fick delta. 

 

”Mycket bra att man får en person att vända sig till med frågor och undringar med 

snara återkopplingar. Den tryggheten är guld värd” 

 

Patienterna fick också möjlighet att uttrycka sina tankar ett år efter hjärtrehabiliteringen, 

flera (n=47) uttryckte positiva tankar bl.a.: 

 

”Hjärtrehab. betyder väldigt mycket. Man får en uppfattning om vad man kan göra 

efter en hjärtinfarkt och det stärker självförtroendet. Jag skulle förmodligen inte varit 

så här bra idag om inte hjärtrehab. hade funnits. 

 

”Gav mig styrka att kunna fortsätta” 

 

”Förnämligt att det finns, en otrolig hjälp, till på sikt självhjälp. Helheten för mig som 

patient är ovärderlig när man känner sig så oerhört liten och svag. Närheten till 

vårdpersonal kan ej skattas tillräckligt. Tack till er alla för att ni finns där” 
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Övriga kommentarer varierade stort även här, ett antal (n=17) passade på att rapportera 

sitt medicinska status. 

 

”Har inte mått så här bra på säkert 15 år. Stenterna har gjort underverk och jag har 

inga biverkningar av mina mediciner” 

 

”Har för närvarande problem med högt blodtryck enl. VC. Blivit ordinerad mer 

blodtrycksmedicin” 

 

”Fått hjärtflimmer, går en PK utredning (Waran) Väntar på elkonvertering” 

 

”Har ej behövt Nitromex under år 08. Vet ej om det beror på att jag mår bättre eller om 

det beror på Nexium för bråcket i övre magmunnen. Men har alltid en burk Nitromex i 

fickan för att känna mig säker” 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Datainsamling 

 

Denna studie vill jämföra värden och identifiera förändringar över tid och utifrån det 

syftet är kvantitativ metod ett naturligt val. Kvantitativ forskning skall enligt Olsson och 

Sörensen (2011) uppfylla kravet på reproducerbarhet, dvs. ska kunna upprepas exakt 

och då ge samma resultat . En stor fördel med enkätundersökning är enligt Polit och 

Beck (2012) dess flexibilitet och breda räckvidd, det är en lämplig form av 

undersökning då det är ett stort antal personer som deltar och vid upprepade tillfällen.  

Datainsamlingen till grundstudien gjordes med ett ovaliderat instrument som 

verksamheten hade utfärdat för att utvärdera hjärtrehabiliteringsprogrammet, en form av 

kvalitetssäkring. Då det senare var verksamhetens önskan att få hjälp med att beskriva 

och analysera det redan insamlade datamaterial, kunde författaren till denna studie inte 

vara med och påverka enkäternas utformning eller administrering. 

 I efterhand kan föreslås att en pilot/provundersökning hade underlättat för att 

kontrollera enkäternas validitet och reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011) Patienternas 

mätvärden kan ha påverkats av att mätmetoderna ej var standardiserade, det var olika 

personer som utförde mätningarna med olika apparater och mätinstrument. 

 

Möjligen kunde man ha använt sig av ett befintligt validerat mätinstrument, exempelvis 

MacNew (MacNew Heart Disease Health-Related Quality of life) som finns översatt till 

svenska (macnew.org 2011) 

 

Frågeställningen på frågorna om motion borde ändras för att ge entydiga svar och för att 

skapa bättre möjlighet att jämföra svaren (Olsson & Sörensen, 2011). En definition av 

vad som menas med motion, samt frekvens hade underlättat. Frågorna om motionsvanor 

är nu enbart analyserade utifrån om respondenterna motionerade eller inte. På frågorna 

om frekvens finns det inga entydiga svar, de är därför inte analyserad.  
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Tillskrivna kommentarer på frågorna om kostvanor kan möjligen ge en anledning att 

misstänka att respondenterna ville vara till lags och framställa att kostvanorna var bättre 

än de var. En form av Hawthorne effekt då de undersökta variablerna framställs bättre 

än vad de är p.g.a. att respondenterna vet att de är med i en undersökning (Polit & Beck 

2012). 

 

Även frågeställningen om rökning/snusning var ställd så att det inte gick att särskilja 

rökare och snusare. Det går heller inte att utesluta att snusning ökat till förmån för 

minskad rökning. 

Risken för att snus utvecklar hjärt-kärlsjukdon har enligt tidigare forskning ansetts liten, 

men nikotinet i snus är en risk för den som redan har hjärt-kärlsjukdom. En svensk 

studie av Hergens et al. (2007) indikerar att användning av svenskt snus inte ökar den 

övergripande risken för hjärtinfarkt, men har ett samband med en ökad risk för död i 

hjärtinfarkt, särskilt bland storbrukare. 

 

I Hälsoprofil 1 år efter hjärtrehab. finns Fysisk aktivitet på recept med. Enbart de 

patienterna som gick på hjärtrehabilitering under år 2007 fick Fysisk aktivitet på recept, 

därför är frågorna som tillhörde det avsnittet inte representativa för hela gruppen och ej 

analyserade. 

 

De öppna frågorna i enkäterna är redovisade med citat och en enkel kvantifiering. Enligt 

Olsson och Sörensen ger kvantitativ data i kombination med data där patienterna getts 

tillfälle att använda egna ord, en mer kontextuell bild av patienterna i undersökningen 

(2011). 

 

Styrkor och svagheter 

 

Styrka: Att undersökningarna gjordes före och efter hjärtrehabilitering samt ett år efter. 

Det fanns tidsutrymme för förändring. Det ger en trovärdighet för resultatet att det var 

samma grupp som undersöktes. Patienterna var sin egen kontrollgrupp d.v.s. 

jämförelsen gjordes med patienternas tidigare värden. Här var det en förutsättning att 

använda redan insamlat datamaterial, undersökningar med det tidsspannet är annars inte 

möjliga inom ramen av en magisteruppsats.  

 

Svaghet: 

Det externa bortfallet i studien blev 51 respondenter (n=51). Det är ett stort bortfall. Att 

vissa personer av olika skäl inte vill delta i en undersökning kan enligt Olsson och 

Sörensen (2011) bero på att dessa personer är negativa till att besvara enkäter, vilket kan 

medföra att de också är negativa i sina svar och skulle på så sätt ha kunnat påverka 

resultatet. Av de 42 respondenterna som svarade på en eller två enkäter var det 16 

kvinnor och 26 män, medelåldern var bland de kvinnorna 63 år och bland männen 66 år 

(alltså något yngre än de som deltog i studien). Någon ytterligare analys av gruppen 

som valt att ej besvara alla enkäter är inte gjord och därmed går det inte att uttala sig om 

de skulle ha påverkat resultatet i denna studie.  

Möjligen hade bortfallet kunnat reduceras till viss del om respondenterna fått en 

påminnelse. 
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Internt bortfall innebär att det saknas svar på vissa frågor. Olsson och Sörensen (2011) 

skriver att ett bra frågeformulär sällan har ett internt bortfall. I denna studie var de 

interna bortfallet mycket beroende på en tredje part, värdena uppmättes vid kontroll på 

vårdcentralen. Det största interna bortfallet var på patienternas mätvärden (främst 

lipidvärden) ett år efter hjärtrehabiliteringen. 

 

Då många statistiska bearbetningar uförts kunde jag sänkt signifikansnivån till 0.01 för 

att minska risken för mass signifikans, d.v.s. risken för att en variabel av slumpen slår ut 

som signifikant (Ejlertsson, 2003) 

 

Resultatdiskussion 

Effekter på fysiologiska mätvärden 

 

Utifrån syftet med denna studie att identifiera om medverkan i hjärtrehabilitering leder 

till effekter på patienternas livsstilsvanor och uppmätta fysiologiska mätvärden 

indikerar resultatet att patienternas kolesterolvärden förbättrades och att 

rökning/snusning minskade. Dessa förbättringar var signifikanta både direkt efter 

hjärtrehabiliteringen och ett år efter. Resultatet visar också på en ökning av patienternas 

vikt och systoliskt blodryck ett år efter hjärtrehabiliteringen. Det positiva resultatet att 

rökning/snusning minskade är i linje med en studie av Bellman et al. (2009) som visar 

att patienter som deltar i Hjärtskola i Sverige lyckas sluta röka i större utsträckning än 

patienter i en kontrollgrupp som valde att inte delta. De fann däremot inte att det var 

någon signifikant förbättring av andra livsstilsrelaterade variabler. Dess motsats visar  

Jiang, Sit och Wong (2006) i en undersökning från sydvästra Kina, där de undersökte 

två grupper av patienter med hjärtkärlsjukdom där den ena gruppen fick 12-veckors 

hjärtrehabilitering och den andra var kontrollgrupp och fick rutinmässig vård. De 

påvisar signifikanta förbättringar i triglyceridvärde, total kolesterol och LDL, bättre 

systoliskt och diastoliskt blodtryck, ökad fysisk aktivitet och bättre kosthållning, både 

vid mätning tre månader efter hjärthändelse och sex månader efter, för den gruppen som 

fick hjärtrehabilitering. De kunde däremot inte styrka ett ökat rökstopp, bättre HDL 

värde eller sänkt kroppsvikt. 

I en undersökning från Turkiet uppvisar Irmak och Fesci (2010) signifikanta värden på 

uppmätta livsstilsrelaterade variabler samt att antalet rökare minskat efter en 

sjuksköterskeledd hjärtrehabilitering, vilket överensstämmer med mina data. 

 

Jiang et al. (2006) beskriver i sin studie att förbättrade lipidvärden kan bero på 

medicinering, livsstilsförändringar vad gäller medvetenhet om kost och fysisk aktivitet, 

och rökstopp . Det var 87 % av patienterna i deras interventionsgrupp, jämfört med 95 

% av patienterna i denna studie som medicinerade med lipidsänkande läkemedel vid 

utskrivning från sjukhus efter hjärthändelsen. Lingfors skriver i Läkemedelsboken 

2011-2012 att förskrivning av lipidsänkande läkemedel syftar till att förebygga 

hjärtkärlsjukdom både primärpreventivt och sekundärpreventivt. Läkemedel kan 

normalisera lipidvärden utan att för den skull normalisera risken i samma utsträckning. 

Ett alternativ eller komplement till förebyggande läkemedelsbehandling är att förändra 

sin livsstil. Fördelen med livsstilsbehandling är att den ofta har effekt på flera 

riskfaktorer samtidigt, i motsats till läkemedel som är designade att påverka en 

riskfaktor. Däremot ses inte alltid någon förbättring i uppmätta laboratorievärden av 
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riskfaktorerna även om tidigare forskning har visat en kraftig minskning av 

återinsjuknande och död i hjärtkärlsjukdom med enbart livsstilsförbättringar (Lingfors, 

2011).  

I denna studie ingick också patienter som var klaffopererade, även de medicinerade med 

lipidsänkande läkemedel. Gerdts et al. (2010) beskriver i sin studie att vid mild till 

måttlig aortastenos påverkades inte progressionen av stenosen då man sänkte LDL-

kolesterolet, däremot minskade risken för arterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. 

 

Viktökningen och höjningen av systoliskt blodtryck som resultatet visar ett år efter 

hjärtrehabilitering skulle kunna härledas till att rökning/snusning minskade. Janzon, 

Hedblad, Berglund och Engström (2004) bekräftar i en studie på ett stort antal kvinnor i 

Sverige, att både vikt och blodtryck ökade hos dem som slutade röka, jämfört med dem 

som fortsatte att röka eller aldrig rökt. Att rökstopp leder till viktökning är känt, 

tobaksrökning ökar ämnesomsättningen och nikotinet dämpar hungern (Janzon et al. 

2004). Viktuppgång i samband med rökstopp vilket ofta rör sig om par kilo är mindre 

skadligt för hjärtat än fortsatt rökning. Även den ökade risken för hypertoni uppväger 

inte de positiva effekterna för hjärtat som rökstoppet medför (Janzon et al., 2004). 

 

Könsfördelning och levnadsförhållanden 

 

Könsfördelningen bland respondenterna i föreliggande studie var 25 % kvinnor och  

75 % män och det tycks vara en normal fördelning i denna population. Flera studier 

visar på att ungefär 2/3 av de hjärtkärlsjuka patienterna i grupperna, består av män 

(Kärner et al. 2005; Larsen, Vestergaard, Söndergaard & Christensen, 2011; Yohannes, 

Doherty, Bundy & Yalfani , 2010). Manligt kön är en av opåverkbara riskfaktorer och 

männen insjuknar ofta tidigare i livet än kvinnor. Bland de patienterna som 

exkluderades ur studien var det en lite större andel kvinnor (38 %). 

 

Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning av levnadsförhållanden år 2007 

var 29 % av alla män och kvinnor i åldern 65-74 år ensamboende, 11,8 % rökte dagligen 

och 6,1 % snusade dagligen, vidare visar Nationella Diabetesregistrets (NDR) 

årsrapport från år 2006 att 3 % av Sveriges befolkning hade diabetes. Vid jämförelse 

med den undersökta gruppen i denna studie där 21,3 % var ensamboende, 9,8 % var 

diabetiker och 24,6 % rökte eller snusade, tyder det på att i denna gruppen med hjärt-

kärlsjuka patienter är det en högre andel som är  diabetiker  och högre andel 

rökare/snusare än i övriga samhället. Bellman et al. som hämtat sina fakta från ett 

Svenskt kvalitetsregister, fann i sin studie att i genomsnitt 37 % av de patienter i 

Sverige år 2006 som haft en akut hjärtinfarkt och varit inlagda på sjukhus, deltog i 

Hjärtskola. De fann vidare att de patienter som tackade ja till hjärtrehabiliteringen var 

yngre, färre rökte och färre hade diabetes, kroniskt hjärtfel, tidigare hjärtinfarkt eller 

hypertoni, än de som valde att inte delta (kontrollgruppen) (Bellman et al. (2009). 

 

Att det också är en något lägre andel som är ensamboende i denna studie jämfört med 

övriga befolkningen, är svårt att uttala sig om vad det kan bero på, men det kan dock ses 

som en fördel, då de kan bidraga till ökat psykiskt välmående (se nedan). 
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Resultatet visar också en tendens till att en större andel kvinnor jämfört med män hade 

haft hjärtinfarkt och/eller genomgått PCI, det var dock ingen signifikant skillnad. I 

nästan alla rapporter brukar tidigare hjärtinfarkt och PCI vara vanligare bland män. 

 

Fysiskt och psykiskt välmående 

 

Det självskattade fysiska välmåendet var signifikant högre direkt efter 

hjärtrehabiliteringen. Att få en snabb behandling med PCI kan vara en betydande orsak 

till att öka tillfrisknande och välmående efter hjärtinfarkt.  De negativa effekterna av 

sambandet mellan bröstsmärta och ångest utgallrades och möjliggör därmed en 

kvalitativt bättre återhämtningsprocess enligt Hildingh, Fridlund och Lidell (2006). Det 

kan således vara en utav orsakerna till att patienterna skattade sitt fysiska välmående 

högre direkt efter hjärtrehabiliteringen. En annan orsak kan enligt Condon och 

McCarthy (2006) vara att direkt efter en akut hjärthändelse upplever många patienter en 

stor tacksamhet att de överlevt, fått en andra chans och det ger en stark motivering till 

att göra livsstilsförändringar. Att få stöd och hjälp att träna på rätt nivå, våga påfresta 

hjärtat, med balansgång så träningen inte blir för hård och ger bakslag och försämring. 

 

Även det psykiska välmåendet skattades högt även om där inte framkom några 

skillnader. Att en hög andel var sammanboende kan vara en bidragande orsak till det 

psykiska välmåendet. Närstående och anhöriga ger trygghet, stöd och support. 

Även stödet och tillgängligheten till personal som flera patienter skrev om i 

utvärderingen har betydelse för det psykiska välmåendet. Detta återkommer också i 

andra studier (Condon & McCarthy, 2006; Hildingh et al., 2006).  

Möjligen mår patienterna i denna studie ovanligt bra. I en stor dansk undersökning visar 

Larsen et al. (2011), att ca 30 % av patienterna hade ångest, oro eller depression då de 

undersöktes tre månader efter en hjärtinfarkt. Depression i samband med en akut 

hjärthändelse påverkar prognosen och livskvaliteten. Williams (2011) beskriver att som 

följd av depression efter en hjärtinfarkt är det svårare att följa ordinerad medicinering, 

svårare att sluta röka och att vara fysiskt aktiv. 

 

Livsstilsförändringar 

 

Den komplexa process som livsstilsförändringar utgör kräver att patienten är övertygad 

om vinsterna. Tacksamheten att ha överlevt en akut hjärthändelse ger motivering och 

styrka att påbörja förändringar, när det gått en tid och patienten får distans till händelsen 

kan det vara lätt att återfalla i sin gamla livsstil. Det kan vara förklaringen till 

tendenserna i patienternas mat och motionsvanor som resultatet visar och det 

överensstämmer med Condon och McCarthy (2006). En positiv tendens var dock att 

fiskkonsumtionen visade på en signifikant ökning och ökningen bibehölls även vid 

uppföljningen ett år efter hjärtrehabiliteringen. Fisk innehåller enligt Wennberg et al. 

(2011) omega-3 syror som har en skyddande effekt mot hjärtkärlsjukdom, men fisk 

innehåller också miljögifter bl.a. metylkvicksilver. En stor undersökning på personer 

från norra Sverige visade att högre nivå av metylkvicksilver i erytrocyterna var 

kopplade till en minskad risk för hjärtinfarkt. Detta berodde sannolikt inte på att 

kvicksilvret i sig skyddar mot hjärtinfarkt utan att kvicksilverhalten avspeglade hur 
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mycket fisk personen äter och att fisk innehåller andra ämnen som var skyddande mot 

hjärtkärlsjukdom (Wennberg at al., 2011). 

 

Riskerna med rökning är väldokumenterade och de allra flesta patienterna är medvetna 

om dem, att försöka sluta röka i samband med en hjärtinfarkt kan därmed bli ett 

naturligt första steg i arbetet med att ändra levnadsvanor.  Det är enligt Condon och Mc 

Carthy (2006) svårt att åstadkomma flera dramatiska livsstilsförändringar på en gång 

och det är av vikt att inte ha orealistiska mål. 

 

 

Konklusion och implikationer 

 
Resultatet i denna mindre studie visar att medverkan i hjärtrehabiliteringsprogram har 

effekter på patienternas livsstilsvanor och uppmätta fysiologiska mätvärden. Den 

undersökta gruppen är dock för liten för att resultatet skall kunna generaliseras. 

Både patienternas uppmätta mätvärden och levnadsvanor förbättrades till viss del, men 

tendensen tyder på att det är svårt att bibehålla dessa levnadsvanor och att åstadkomma 

bestående livsstilsförändringar, dock är det mycket positivt att rökning/snusning 

minskade och att lipidvärdena förbättrades. Om det kan tillskivas enbart utbildningen 

och informationen som patienterna erhöll via hjärtrehabilitering eller om 

läkemedelsbehandling och patienternas egna interventioner hade inverkan är svårt att 

uttala sig om. Det är dock tydligt att patienterna uppskattade hjärtrehabiliteringen och 

var mycket nöjda och välmående. 

 

För att höja kvaliteten ytterligare på hjärtrehabiliteringen föreslås följande: 

 

* Förändrat upplägg av hjärtrehabiliteringen, istället för veckovisa träffar med både   

   fysisk träning och undervisning/gruppsamtal under 12 veckor, förlängs  

   hjärtrehabiliteringen till det dubbla och då med fysisk träning varje vecka och  

   undervisning/gruppsamtal var annan vecka. Detta kan vara ett sätt att djupare    

   implementera en livsstilsförändring, då en kortare period kan upplevas som en ”kurs”  

   som man avslutar då den är färdig. 

 

* Erbjuda möjlighet till att välja hjärtrehabilitering på kvällstid. Gör tillgängligheten   

   bättre för vissa av patienterna och deras närstående. 

 

* Det uppföljande ettårsbesöket görs på hjärtmottagningen hos hjärtsjuksköterskan.    

   Detta skulle då vara som en mer naturlig del och fortsättning av hjärtrehabiliteringen    

   och en ytterligare sporre till att bibehålla de förändringar som patienterna påbörjat. 

   Det framkom i kommentarer i hälsoprofil tre att patienterna ville delge sitt medicinska   

   status och förklaringar till att de inte kunde fullfölja exempelvis fysisk träning till  

   den kända personalen i hjärtrehabiliteringen. 

 

Ovanstående är resurskrävande förändringar, men kan i längden vara kostnadseffektiva 

och kommer naturligtvis patienterna till del. 
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Fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång har några frågeställningar framkommit som skulle vara av intresse 

att vidare undersöka. 

Ses en skillnad mellan könen i patienternas levnadsvanor? 

Ses det någon skillnad i mätvärden/levnadsvanor på de patienterna som deltog i alla 12 

träffarna gentemot dem som deltog i färre antal träffar? 

Skiljer sig inställningen till livsstilsförändringar åt mellan könen? Åldrar? Kan man se 

en generationsväxling i inställningen? 

Hur som helst, större och mer omfattande studier med många fler deltagare behövs för 

att kunna besvara även dessa frågor. 
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Förfrågan till verksamhetschef samt avdelningschef 

 

 

Jag är sjuksköterska och läser en fristående kurs: Examensarbete 2, 15 högskolepoäng. 

Under åren 2009-2010 ska jag genomföra mitt Examensarbete i ämnet vårdvetenskap. 

Syftet med arbetet är att utvärdera effekterna av hjärtrehabiliteringen som pågick på 

Skene lasarett under åren 2006-2007. Jag ämnar sammanställa enkäter som lämnats ut 

till patienter som ingick i rehabiliteringen och studera utvecklingen över tid av olika 

variabler såsom: subjektivt hälsotillstånd, BMI, kolesterolvärde, blodtryck, användning 

av tobak, motionsvanor och matvanor. Dessutom patienternas upplevelse och tankar om 

hjärtrehabilitering. Patienterna fick svara på tre enkäter, en vid första besöket hos 

hjärtsjuksköterskan, en efter avslutad hjärtrehabilitering och en tredje ett år efter 

avslutad hjärtrehabilitering. Sammantaget ca 300 enkäter har fyllts i av 105 patienter. 

 

Jag önskar verksamhetschefens/avdelningschefens medgivande att genomföra arbetet, 

samt tillstånd att gå in i patienternas journaler för att få tillgång till viss information som 

saknas i enkäterna. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

 

__________________________                               _____________________________    

Verksamhetschef                                                           Avdelningschef 

 

 

 

Vid eventuella frågor kontakta 

 

Ingegärd Dahl          

 tfn 0301/40477  073/9577082  tfn arb 0320/779193                                                                               

ingegard.dahl@vgregion.se 

 

Handledare                                                                                                                                

Helen Elden, universitetslektor, medicine doktor, leg barnmorska.                                                  

Institutionen för vårdvetenskap högskolan Borås                                                                      

Tfn 033/4354750                                                                                                                                          

helen.elden@hb.se 
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