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Sammanfattning    

Akut myokardinfarkt (AMI) är en av de största orsakerna till dödsfall i dagens samhälle. 

De senaste årtiondena har forskningen om den akuta behandlingen utvecklats vilket har 

medfört ett ökat antal patienter som överlever. En del av behandlingen i efterförloppet 

av en AMI är fysisk aktivitet. Trots forskning som påvisar de positiva effekterna utav 

fysisk aktivitet är det enbart en liten del utav dessa patienter som har god följsamhet 

gällande behandlingen. Då sjuksköterskan har det primära ansvaret för omvårdnaden är 

det av stor relevans att ha kunskap om hur patienten upplever denna del av 

behandlingen. Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva vilka upplevelser 

patienter som drabbats av AMI har gällande fysisk aktivitet. Tio kvalitativa artiklar 

behandlades i denna uppsats. Resultaten kategoriserades i två huvudteman som 

beskriver patienters upplevelse av fysisk aktivitet som en påminnelse av sin sjukdom 

samt upplevelsen av fysisk aktivitet som ett verktyg för att hantera sjukdomen. 

Resultatet visar på den komplexa situationen kring den drabbade. Det som i synnerhet 

framkom var upplevelsen av symtom efter AMI som ett hinder för fysisk aktivitet. Detta 

förde med sig en låg aktivitetsnivå vilken påverkade livet i övrigt. Genom att ha dålig 

kunskap om sin sjukdom hindrades patienter från att hitta aktiviteter som passade deras 

kapacitet. Ett annat fynd var upplevelsen av återvunnen kontroll av sitt liv som ett 

resultat av sjukdomen. En central del i att förbättra sin livskvalitét var just fysisk 

aktivitet. Med detta resultat kan sjuksköterskan möta patienten i den livssituation som 

denne befinner sig i och därmed vara en hjälp i rehabiliteringen. 
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INLEDNING 

Akut myokardinfarkt (AMI), vilket i dagligt tal kallas för akut hjärtinfarkt, är den mest 

förekommande sjukdomen i dagens samhälle. Under vår utbildning har vi studerat vad 

som händer i kroppen före och under en AMI samt hur den akuta behandlingen 

fungerar. Vi har även studerat hur den efterföljande behandlingen med bland annat 

fysisk aktivitet ser ut. Vi är också medvetna om att alla patienter, oavsett sjukdom och 

behandling, inte alltid följer de ordinationer som givits. Trots detta har vi under 

verksamhetsförlagd utbildning blivit fundersamma när vi träffat på patienter som 

drabbats utav AMI som inte tycks ta sin behandling med fysisk aktivitet på allvar. Ofta 

är de drabbade medvetna om att det ska vara aktiva, men det finns ändå något hinder på 

vägen. Vi vill belysa den problematik som finns kring fysisk aktivitet efter en AMI, då 

det handlar om en livshotande sjukdom där ett återinsjuknande kan förebyggas genom 

fysisk aktivitet.  Någonstans saknas en viktig del i behandlingen och vi är nu nyfikna på 

hur vi som examinerade sjuksköterskor kan stödja dessa patienter eftersom vi kommer 

att delta i deras vård.  

 

 

BAKGRUND 

Bakgrunden till denna studie inleds med kort fakta om vårt hjärta, därefter ges en 

definition utav begreppet AMI, en beskrivning utav riskfaktorer, patofysiologin, vanliga 

behandlingsmetoder, presentation av fysisk aktivitet och dess roll gällande AMI samt en 

beskrivning utav fatigue. Då denna studie avser att vara till hjälp för den 

yrkesverksamma sjuksköterskan ges avslutningsvis en beskrivning utav sjuksköterskans 

roll samt de vårdvetenskapliga begreppen hälsa, livsvärld och lidande.  

 

Hjärtat 

Hjärtat är det organ som påverkar kroppens cirkulation mest, utan ett pumpande hjärta 

fungerar inte kroppen. Hjärtat slår ungefär tre miljarder gånger under en normal 

livslängd (Bjålie, Haug, Sand & Sjaastad 2007, ss. 268-269). Men även hjärtat kan 

drabbas av sjukdom och de mest förekommande hjärt- och kärlsjukdomarna är AMI och 

kärlkramp (Vasko 2007, s. 55). 

 

Definition utav AMI 

AMI ingår i definitionen utav akut kranskärlssjukdom. Akut kranskärlssjukdom är ett 

tillstånd som orsakats av minskat blodflöde i hjärtats kranskärl, detta medför syrebrist i 

den del av hjärtat som kranskärlen försörjer (Socialstyrelsen 2008, s. 26).  

 

Riskfaktorer 

Riskfaktorerna för att drabbas av AMI relateras vanligtvis till levnadsvanor exempelvis 

fysisk inaktivitet och rökning.  Andra riskfaktorer till sjukdomar i kranskärlen är 

hypertoni, ärftlighet, hög ålder, negativa psykosociala faktorer, manligt kön, övervikt 

och diabetes. Ohälsosamma levnadsvanor är en faktor som kan ärvas utifrån den sociala 

miljön där personen befinner sig (Vasko 2007, ss. 68-69). Ungefär två tredjedelar av 
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alla AMI hade troligen kunnat förebyggas genom en mer hälsosam livsstil 

(Socialstyrelsen 2008).   

 

Enligt Socialstyrelsen (2012, ss. 26-27) drabbas cirka 110 personer dagligen utav AMI. 

Av dessa är 60 % män och 40 % kvinnor. Utav alla som dog i Sverige år 2012 dog 75 % 

av hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen 2013, s. 7). 

 

Patofysiologi 

Vid förekomst av riskfaktorer kan en inflammatorisk process i hjärtats kranskärl 

utvecklas, vilket kan resultera i förträngningar. Förträngningarna består av en anhopning 

av bindväv, fett och kalk. Om det sker en ruptur i dessa förträngningar aktiveras 

koagulationsfaktorer vilka i sin tur kan utveckla en trombos. Trombosen kan täppa till 

kärlet vilket kan leda till ischemi i de delar utav hjärtmuskulaturen som kranskärlet 

förser med blod. Ifall ischemin varar i mer än 20-30 minuter sker en oåterkallelig skada 

i hjärtmuskulaturen, detta kallas akut hjärtinfarkt (Socialstyrelsen 2008, s. 26). Förutom 

en trombos kan också en AMI utvecklas vid ökat krav på hjärtmuskulaturen då 

efterfrågan utav syre överstiger tillgången. Detta kan ske exempelvis vid kärlspasm, 

arytmi eller postoperativt (Vasko 2007, s. 58).   

 

Symtombilden vid en AMI varierar mycket mellan olika individer.  Symtom som ofta 

förekommer vid AMI kan vara smärta, dyspné, kallsvettning, illamående, arytmi 

upplevelse så som palpitationer och bradykardi, något dygn senare kan feber 

förekomma. Det mest klassiska symtomet vid AMI är bröstsmärta, vilken pågår i mer än 

15 minuter. Smärtan utgår då från sternum och strålar ut i vänsterarmen. Smärtan 

beskrivs ofta som en brännande, tryckande och kramande känsla. Andra beskrivningar 

på smärtupplevelsen är till exempel att smärtan strålar upp i käken, i halsen och ut i 

armarna. Symtomen kan också uttrycka sig i form utav ångest eller andningssvårigheter 

(Vasko 2007, ss. 59-61). 

 

Behandling 

Den mest primära behandlingen vid det akuta insjuknandet är att möjliggöra god 

blodförsörjning i kranskärlet genom att eliminera orsaken (Socialstyrelsen 2008, s. 26). 

När kärlet är tilltäppt kan behandlingen vara perkutan coronar intervention (PCI). Vid 

PCI öppnas det drabbade kärlet upp genom en ballongvidgning, i vissa fall förs en stent 

in i kärlet för att hålla det öppet. Ett annat behandlingsalternativ är så kallad trombolys 

då läkemedel löser upp trombosen (Vasko 2007, ss. 73-80). För att förhindra att kärlet 

på nytt täpps igen samt begränsa hjärtskadan ges tromboshämmande läkemedel och 

läkemedel som påverkar kärlen (Socialstyrelsen 2008, s. 26). De kärlpåverkande 

läkemedlen verkar genom att det ger en kärldilatation (Vasko 2007 s. 79). Den akuta 

AMI behandlingen med PCI och den efterföljande farmakologiska behandlingen har 

utvecklats under de senaste årtiondena och leder till att fler människor överlever. Detta 

medför ett ökat antal människor som behöver behandling som förhindrar att den 

drabbade återinsjuknar (Ståhle & Cider 2008, s. 360). Under sjukhustiden kan patienten 

bli insatt på farmakologisk behandling som ska förhindra återinsjuknande (Vasko 2007 

s. 73). Den farmakologiska behandlingen förhindrar återinsjuknande genom att hämma 

trombocytfunktionen, minska hjärtfrekvensen, minska det perifera motståndet, minska 
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hjärtats kontraktionskraft, sänka nivåerna av det onda kolesterolet och triglycerider i 

blodet (Örn 2009 ss. 173-180). Eftersom fler överlever det akuta skedet medför det fler 

patienter som är i behov av behandling med hjärtrehabilitering, råd, stöd och hjälp med 

fysisk aktivitet (Ståhle & Cider 2008, s. 360).  

Fysisk Aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2007) 

som kroppsrörelser vilka är ett resultat av sammandragningar i skelettmuskulaturen och 

som leder till en högre energiförbrukning. Det innebär att all aktivitet både på arbete 

och på fritiden räknas som fysisk aktivitet. Enligt Andersson (2012, s. 58) kan fysisk 

aktivitet vara planerad och utföras för att ge hälsovinster till exempel vara ute och 

promenera för att sömnen skall bli bättre, detta kallas motion. Om den fysiska 

aktiviteteten ytterligare planeras och struktureras samt att det finns ett särskilt mål med 

den räknas det som träning.  

 

Fysisk aktivitet har många fördelar på människans kropp, som är skapad för att vara 

aktiv. Vid fysisk aktivitet påverkas både den fysiska och psykiska hälsan positivt. 

Vilken effekt fysisk aktivitet har på kroppen beror på ett flertal olika faktorer som 

intensitet, hur ofta det utförs och hur länge varje aktivitet är, men även arvsmassa, ålder 

och kost kan påverka effekterna. Fysisk aktivitet som utförs regelbundet och ofta bidrar 

till förbättrad hälsa (Henrikson & Sundberg 2008, ss. 11-13).  

 

Under den första tiden efter en AMI bör fysisk aktivitet utföras under övervakning. 

Patienten bör helst handledas av specialutbildad sjukgymnast och den bör utföras där 

akututrustning finns tillgänglig. Inledningsvis bör ett arbetstest under EKG-övervakning 

och ett muskelfunktionstest göras. Detta sammanvägs sedan med symtom under 

ansträngning, sjukdomsbakgrund och eventuella riskfaktorer så som rökning, diabetes, 

övervikt med mera. Med utgångspunkt i dessa tester och faktorer görs en riskbedömning 

och den fysiska aktivitetsnivån kan anpassas. Efter en AMI erbjuds patienterna träning i 

form av hjärtrehabiliteringen under cirka 3-6 månader. Därefter har de flesta patienter 

stabiliserats så att träning i fortsättningen kan utföras utan övervakning av sjukvården 

(Ståhle & Cider 2008, ss. 359-360, s. 367). Dessvärre är det endast cirka 20-30% av alla 

som drabbats som deltar i hjärtrehabilitering efter en AMI (Socialstyrelsen 2008, ss. 35-

36). Deltagande i hjärtrehabilitering kan minska dödligheten med 26 %. Denna 

minskning i dödlighet sker genom att fysisk aktivitet är en faktor som bland annat 

förbättrar blodfetterna, sänker blodtrycket, ökar blodflödet i kranskärlen genom bildning 

av kollateralkärl och minskar risken för fetma (Ståhle & Cider 2008, ss. 366-367). I en 

studie utav Brändström, Brink, Grankvist, Alsén, Herlitz & Karlson (2009, s. 193) där 

89 patienter blev tillfrågade om fysisk aktivitet framkommer det faktum att sex månader 

efter en hjärtinfarkt är det mindre än 40 % av patienterna som utför fysisk aktivitet 

minst 30 minuter dagligen. Dessutom framkommer att 30 % av deltagarna utför fysisk 

aktivitet en dag i veckan eller mindre än det. Trötthet efter en AMI är vanligt och kan 

vara en bidragande orsak till att det är många som väljer att inte delta i 

hjärtrehabilitering (Alsén 2011, s. 1).  
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Trötthet och Fatigue 

Alsén (2011, ss. 1-3) beskriver att all trötthet är en subjektiv upplevelse, alla människor 

har erfarenhet av att ha varit trötta men uppfattningen och upplevelsen av trötthet, vad 

det medför och innebär skiljer sig mellan människor. Trötthet är normalt och beror ofta 

på dålig sömn, fysisk eller psykisk ansträngning. Fatigue däremot beskrivs som ett 

tillstånd som ligger mellan trötthet och utmattning och kännetecknas av en upplevelse 

av kraftlöshet vilket bidrar till minskad fysisk och psykisk förmåga. Denna trötthet 

kommer ofta utan förvarning och orsak. Fatigue påverkar flera olika dimensioner i 

människans kropp, fysiska, känslomässiga och mentala problem kan uppstå på grund av 

denna trötthet. Fatigue skiljer sig från vanlig trötthet genom att det inte hjälper att vila 

och den försvinner inte heller av sömn.  
 

Sjuksköterskans roll vid AMI 

Socialstyrelsen har utformat en kompetensbeskrivning för sjuksköterskan i sitt 

yrkesutövande vars syfte är att säkerställa en god och säker vård för patienten. 

Kompetensbeskrivningen genomsyras av en helhetssyn samt ett etiskt förhållningssätt.  

Sjuksköterskan ska i sitt arbete ha förmågan att kunna lindra patientens lidande samt 

sjukdomsupplevelse genom att uppmärksamma och möta patienten i situationen. 

Sjuksköterskan skall också i dialog med patienten kunna ge det stöd och den vägledning 

patienten är i behov av för att kunna inkludera patienten i vård och behandling 

(Socialstyrelsen 2005, ss. 10-11). 
 

Som vägledning för sjuksköterskan i arbetet finns en etisk kod. Syftet med den etiska 

koden är att skapa medvetenhet hos den enskilda sjuksköterskan kring den etiska 

dimensionen i yrket. Den etiska koden innefattar fyra grundläggande områden som 

handlar om sjuksköterskans ansvar kring att främja hälsa, återställa hälsa, förebygga 

sjukdom och lindra lidande (Svensk Sjuksköterskeförening 2007, ss. 2-3). 

 

Den patient som insjuknar i AMI drabbas inte bara av en fysisk sjukdom, det är även en 

starkt känslomässig upplevelse som medför att tankar krig existentiella frågor dyker 

upp. Frågorna kring existensen kan medföra ångest för patienten. Därför är det viktigt 

som vårdpersonal att finnas till för patienten genom att stödja, lyssna och samtala med 

den drabbade. Som vårdpersonal är det även viktigt att inge trygghet till den drabbade 

patienten genom dialog kring händelseförloppet och genom att kunna ge hopp om 

framtiden. Att även kunna inkludera de närstående i vården gör att de kan stötta den 

drabbade och kan även stilla deras egen oro (From Attebring, Schlyter & Jansson 2010, 

s.180).  

 

Omvårdnaden kring patienten som drabbats av AMI ska vara individanpassad och utgå 

från patientens allmäntillstånd, blodtryck och EKG. Om det inte föreligger några 

komplikationer kan patienten under vårdtiden själv sköta sin hygien, gå på toaletten och 

äta själv vid måltiderna. En viktig omvårdnadsåtgärd under tiden på sjukhuset är att se 

till så den drabbade patienten är smärtlindrad. Smärtlindringen är viktig eftersom den 

främjar vila och sömn som är viktiga delar i återhämtningen och läkningsprocessen. Det 

är också viktigt med en lugn miljö runt patienten eftersom bröstsmärta kan utlösas av en 

stökig miljö, bröstsmärtan kan i sin tur ge patienten ångest. Det är även viktigt med 
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information till patienten kring den fortsatta vården, om patienten exempelvis ska flytta 

till en annan avdelning och att i god tid börja förbereda patienten för hemgång i syfte att 

dämpa den drabbades oro (Lidell 2012, ss. 66-67).  

 

En patient som drabbats av AMI börjar mobiliseras när tillståndet bedöms vara 

cirkulatoriskt stabilt och när det inte har förekommit allvarliga arytmier. Syftet med den 

tidiga mobiliseringen är att minska risken för att utveckla ventrombos och för att 

undvika lungkomplikationer (From Attebring et al. 2010, s.180). Mobiliseringen av den 

drabbade patienten fortsätter under hela vårdtiden och efter någon dag har en 

sjukgymnast inledande samtal med den drabbade angående fysisk aktivitet. Att börja 

med samtalen om fysisk aktivitet tidigt under vårdtiden ska möjliggöra en upplevelse 

för den drabbade patienten att denne har påbörjat sin väg tillbaka till ett aktivt liv (Lidell 

2012, ss. 66-67).  

 

Eftersom patienter som drabbats av AMI i regel vårdas på sjukhus under ungefär två till 

fyra dygn är det viktigt att tillgodose patientens behov av information. Genom 

individanpassad information om sin sjukdom och sin behandling kan patientens 

hälsoprocesser främjas (From Attebring et al. 2010, s.179). Sjuksköterskans 

pedagogiska färdigheter i det hälsofrämjande arbetet är en viktig och betydelsefull del, 

detta kräver att sjuksköterskan uppdaterar sin kunskap inom det pedagogiska området. 

Kunskap om riktlinjer, rekommendationer och vetenskaplig kunskap är något 

sjuksköterskan bör besitta för att kunna ge råd och stöd till de patienter som behöver 

öka sin grad av fysisk aktivitet. Att ge råd om fysisk aktivitet kräver att 

sjuksköterskan är lyhörd och har ett patientcentrerat förhållningssätt.  Många patienter 

är generade över sin livsstil och det är viktigt att inte bygga på denna känsla av skuld. 

Råden bör vara neutrala och inte innehålla egna värderingar om fysisk aktivitet. Råden 

bör anpassas till den enskilda individen och gärna innehålla praktiska exempel på hur 

den fysiska aktiviteten kan utföras, vilken intensitet och frekvens som kan vara lämplig. 

Uppföljning av råd som ges om fysisk aktivitet är lika viktigt att följa upp som den 

medicinska behandlingen eftersom frekvens, intensitet och duration av fysisk aktivitet 

är något som behöver ökas efterhand. Uppföljning är även viktigt i avseende att det blir 

ett tillfälle för patienten att ställa frågor men även ett tillfälle för sjuksköterskan att 

betona vikten av fysisk aktivitet och kunna ge stöd och uppmuntran i det patienten gör 

(Hellenius 2011, ss. 334-335). Enligt Condon & McCarthy (2006, s. 41) är det vanligt 

att patienter ofta försöker göra många förändringar i livet på samma gång och detta kan 

på längre sikt vara svårt. För att lyckas med förändringar och lättare kunna bibehålla 

dem hade det varit bättre om patienten fått råd av sjukvården att försöka göra en 

förändring åt gången. 

 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Vilken kunskap människan har om hälsa är viktigt för vårdaren att känna till. Detta för 

att kunna hjälpa till att skapa insikt om den egna hälsan samt öka förståelsen om att 

människan själv är den som kan forma sin hälsa (Eriksson 1996, ss. 24-25). En vårdare 

kan hjälpa patienten i hälsoprocessen, för att hälsoprocessen skall främjas behöver 

vårdaren sätta patientens värld i centrum. Vårdare behöver försöka förstå på vilket sätt 

hälsa, välbefinnande, vårdande, lidande och sjukdom upplevs och påverkar patientens 

livsvärld. Görs detta utgör det grunden för att ett gott vårdande kan äga rum. 
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Livsvärlden är unik för varje människa men utgör också en del av världen som has 

gemensamt med andra. Hur vi förstår oss själv, hur vi förstår andra, hur allting i världen 

förstås och hur människan förhåller sig till dessa faktorer är grunden i livsvärlden 

(Dahlberg & Segersten 2010, ss. 126-128). 

 

Enligt Eriksson (1994, ss. 93-94) medför det för människan att drabbas av sjukdom, 

ohälsa eller att vara patient en påverkan på livssituationen. Det i sin tur kommer att 

medföra ett lidande genom att det vanliga livet påverkas och förändras. Lidandet 

kommer att beröra hela människans livssituation. Lidande kan lindras genom att 

människan känner sig respekterad, välkommen, får tid och rum att lida och genom att 

denne får den vård och behandling som hon behöver. En människa behöver efter en 

förändring, tid på sig för att åter kunna finna mening och sammanhang.  

 

Sjukdomar och behandlingar i vården kan skapa ett lidande för människor och bidrar till 

ett sjukdomslidande. Den kroppsliga smärta som sjukdom och behandling kan ge 

upphov till påverkar hela människan och är ett lidande som uppfattas som fysiskt. 

Därigenom plågar det människan och är det kroppsliga sjukdomslidandet. I samband 

med sjukdom och behandling kan människan också uppleva ett lidande på grund av  

känslor av förnedring, skuld och skam. Människan själv kan vara den som skapar sig 

dessa känslor men det kan även vara hur bemötande från sjukvården upplevs som kan 

skapa eller bidra till detta själsliga och andliga lidande (Eriksson 1994, ss. 83-84). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Trots att fysisk aktivitet är en viktig del utav behandlingen efter en AMI är det få som 

utför någon slags fysisk aktivitet. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna motivera 

och vägleda patienter till att vara fysiskt aktiva. Därför är det av stor vikt att känna till 

vilket behov av stöd den enskilda patienten har, eftersom det är patienten själv som 

fattar beslut rörande fysisk aktivitet. Om patienten får information om vilka fördelar 

fysisk aktivitet har på deras hälsa och vad forskning visar i detta ämne kan patientens 

motivation till att vara fysiskt aktiv öka. För sjuksköterskor är det viktigt att ha kunskap 

om hur patienter upplever fysisk aktivitet efter en AMI. Om sjuksköterskan har tillägnat 

sig denna kunskap kan information och stöd som ges till patienten hjälpa denne i sin 

rehabilitering efter en AMI.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patientens upplevelse av fysisk aktivitet efter en akut 

myokardinfarkt. 

 

METOD 

Denna kandidatuppsats valdes att utföras som en litteraturstudie för att öka kunskapen 

om patienters upplevelser av fysisk aktivitet efter en AMI. Axelsson (2012, s. 203) 

beskriver att en litteraturstudie är att inledningsvis lokalisera och sammanställa vilken 

forskning som finns inom ett visst område. Vanligt är att en genomgång av litteratur är 

det som utgör bakgrunden i en empirisk forskningsstudie.  En genomgång av litteratur 

kan även vara en fristående studie och publiceras som en Review. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med en övergripande litteratursökning i databaserna Cinahl 

och Pubmed, med sökorden myocardial infarction, activity och rehabilitation. Detta för 

att kunna få en översikt kring forskningsområdet. Dessa sökord gav många träffar, med 

grund i detta formulerades mer specifika sökord för att begränsa antalet träffar. För att 

kunna begränsa träffarna till det relevanta området användes MeSHtermer. Därefter 

gjordes den egentliga litteratursökningen i databaserna Cinahl, Pubmed och Summon. 

Sökorden myocardial infarction, activity, physical activity, rehabilitation, cardiac 

rehabilitation, quality of life och experiences kombinerades på olika sätt för att kunna 

täcka in problemområdet. För att begränsa sökningen ytterligare användes 

exklusionskriterier vilket innebar artiklar publicerade tidigare än år 2000 samt de 

artiklar som var medicinskt inriktade valdes bort  

 

Genom att läsa titeln på träffarna valdes 28 artiklar eftersom de ansågs relevanta för 

problemområdet. När abstract var läst på dessa valdes 13 av dem bort då de ej svarade 

an på syftet. Genom att läsa igenom de återstående 15 artiklarna med hjälp utav Fribergs 

(2006, ss. 119-121) kvalitetsgranskning utav kvantitativa och kvalitativa studier sållades 

de till nio artiklar. Två kvantitativa artiklarna fanns med i datamaterialet men de valdes 

bort eftersom de inte svarade an på vårt syfte som skulle beskriva upplevelsen av fysisk 

aktivitet. I en studies bakgrund fanns det en referens som vi ansåg intressant.  Artikeln 

söktes upp och lästes igenom i sin helhet. Artikeln ansågs vara relevant för vårt syfte 

och valdes med. Totalt urval till datamaterialet blev tio kvalitativa artiklar, publicerade 

mellan år 2001-2013 i olika länder. Fem från Sverige, två från England, en från 

Danmark, en från USA och en från Canada.  

 

Dataanalys 

För att analysera den data som samlats in användes Axelssons (2012, ss. 212-214) 

metod för litteraturstudie, eftersom den beskrevs bra i litteraturen Vi började med att 

läsa igenom de utvalda artiklarna för att få en helhetsbild av materialet. Därefter gjordes 

en sammanställning utav artiklarnas teoretiska utgångspunkter, syfte, design och resultat 

(se bilaga 1) för att kunna ge en översikt av materialet. 

 

Artiklarna lästes åter igenom i sin helhet och vissa nyckelfynd som svarade an på vårt 

syfte identifierades. Nyckelfynden färgkodades och klipptes ut. De nyckelfynd som 

representerade snarlika upplevelser kategoriserades och bildade teman. Under dessa 

teman kunde sedan olika subteman bildas. 

 

Axelsson (2012, s. 214) beskriver resultatet av en kvalitativ studie som en helhet, vilket 

är viktigt att ha i åtanke vid bearbetningen utav materialet. Det går således inte att 

använda sig utav enstaka citat då det enbart är beskrivningen utav en informant. För att 

kunna integrera kvalitativa studier är det av stor vikt att då ta reda på de teman som har 

koppling till den frågeställning som finns 
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RESULTAT 

I resultatet från de artiklar vi granskat har det framkommit två nyckelfynd som bildat 

två huvudteman med efterföljande subteman. Huvudtemat fysisk aktivitet påminner mig 

om min sjukdom har subteman Symtom som hinder, AMI:s påverkan på sexlivet, Brist 

på energi som hinder, Brist på information som hinder och Överbeskyddande 

omgivning som hinder. Huvudtemat fysisk aktivitet berikar livet har subteman 

Livsstilsförändring en känsla av att åter få kontroll över sitt liv och Informell fysisk 

aktivitet en väg till det sociala livet.  Dessa huvudteman behandlar upplevelse utav 

hinder för att utföra fysisk aktivitet samt upplevelsen av fysisk aktivitet som något 

positivt.  

 

Fysisk aktivitet påminner mig om min sjukdom 

Symtom som hinder 

Det som var tydligt under detta tema var att många patienter fick symtom när de var 

fysiskt aktiva, detta medförde att patienterna anpassade sina fysiska aktiviteter på grund 

av de var rädda och oroliga för att få ytterligare en AMI.  

 

Rädsla för att på nytt insjukna är något som uppkommer hos patienter som drabbats av 

AMI då de får symtom under tiden de utför aktiviteter (Bergman & Berterö 2003, s. 

305). De symtom som var mest skrämmande och skapade mest oro hos patienterna var 

andnöd, bröstsmärta och energibrist (Mosack, Elaine & Steinke 2009, s. 166). 

Bröstsmärta var det symtom som upplevdes vara det mest allvarliga symtom som 

patienterna kunde få under tiden de utförde aktiviteter eftersom det skapade en stor oro. 

Samtidigt var det symtom som upplevdes ha minst påverkan på de drabbade 

patienternas totala livskvalitet (Roebuck, Furze & Thompson 2001, s. 790). Patienter 

beskriver att deras förmåga att utföra vardagliga aktiviteter påverkas till följd av de 

fysiska symtom som uppkommit efter AMI. Patienterna beskriver framförallt att 

andnöd, smärta och fatigue är det som påverkar förmågan att utföra aktiviteter. 

Andfåddet är det symtom som beskrivs vara mest negativt då det särskilt 

nattetid framkallar en känsla och rädsla av att dö på grund av att andfåddheten ger dem 

en känsla av att de håller på att drunkna. Detta symtom upplevs påverka och störa 

deras nattsömn och bidra till att de nästa dag inte har tillräcklig fysisk energi för 

aktiviteter (Roebuck et al. 2001, s. 790).  Enligt McCorry, Corrigan, Tully, Dempster, 

Downey & Cupples (2009, s. 927) uttryckte patienter en oro och rädsla för att anstränga 

hjärtat för mycket samt att de skulle få andnöd under tiden som de utförde aktiviteter. 

Detta bidrog till att de under tiden som en aktivitet pågick, till och med under 

långsamma promenader stannade till och vilade, de tänkte hela tiden på att det är viktigt 

för dem att göra det. Patienter i en studie av Kazimiera Andersson, Borglin & Willman 

(2013, s. 766) uttrycker att deras konstanta uppmärksamhet på symtom beror på att de 

inte längre kan lita på kroppen, kroppen upplevs svag och de uttrycker en rädsla och oro 

för att hjärtat ska stanna. I en studie av Galdas, Oliffe, Kang & Kelly (2012, s. 538) 

belyses det att patienter kan ha en känsla av att ännu inte vara redo för att utföra någon 

slags aktivitet efter sin AMI, trots att de upplever att den information de fått varit bra. 

Deras försiktiga inställning till aktivitet anses kunna bero på att de känner sig svaga 

efter AMI men även en svaghet efter ingrepp som skett i deras behandling.  
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AMI:s påverkan på sexlivet 

Efter en AMI är det vanligt att sexlivet påverkas och förändras negativt på grund av 

rädsla för en ny AMI, för många berodde förändringen även på att de inte har energi 

nog till sex.    

 

I en studie av Söderberg, Johansen, Herning & Berg (2013, ss.3535-3536) beskriver en 

del av patienterna som drabbats av AMI att sexlivet är en viktig del av livet tillsammans 

med sin partner och att ingen större förändring har skett. Men den större delen av 

patienterna förändrar sitt sexliv efter de överlevt en AMI.  Många patienter beskriver att 

de kämpar med att anpassa sitt sexliv till den nya livsituationen som uppstått efter deras 

AMI, en ny situation att anpassa sig till där hjärtsjukdom alltid finns närvarande. 

Kvinnorna i denna studie kände sig begränsade under samlag för de försökte vara 

vaksamma på om de fick några symtom. De symtom som kunde uppkomma under 

samlag var bröstsmärta, andningssvårigheter och palpitationer. Att få dessa symtom 

under samlag framkallade ofta en rädsla hos patienterna och ledde till att de avbröt 

samlaget. De patienter som upplevt symtom under samlag uppgav att detta bidrog till att 

de fick minskad sexlust och att sexlivet blev mindre frekvent till följd av symtomen.  En 

liten del av patienterna uppgav att det inte alls hade något sexliv, de hade inte ens energi 

till att tänka på sexlivet och de tvekade på om de någonsin skulle komma att återuppta 

sexlivet igen på grund av deras brist på energi och på andra mentala problem. Flera 

patienter i en studie av (Mosack & Steinke 2009, s. 166) uppgav att de var oroliga för 

att sex skulle bli för mycket för hjärtat, att hjärtat inte skulle klara av det.  Även om de 

flesta oroade sig för sexlivet fanns det en del patienter som anpassat sig och kände sig 

trygga i detta. Söderberg et al. (2013, s. 3537) konstaterar att sexlivet påverkas av rädsla 

för att åter igen drabbas av en AMI, denna oro gör att återupptagandet av sexlivet skjuts 

på framåt i tiden. Utmattning till följd av fatigue var hos vissa patienter det största 

hindret för att de inte återupptog sitt sexliv efter att de genomgått en AMI.  

 

Brist på energi som hinder för fysisk aktivitet 

Många patienter beskriver att deras energi och motivation blivit mindre efter AMI:n och 

påverkar dem på det sätt att aktiviteter de tidigare gjort nu måste förändras eller så orkar 

de inte utföra dem alls. 

 

En varaktig brist på både fysisk och mental energi får till följd att patienterna gör 

förändringar i hur de umgås med sin familj och sina vänner. Alla aktiviteter behövde 

noga planeras så att energin skulle räcka till. Patienterna beskrev energibristen som ett 

problem som bidrog till deras behov av vila efter aktivitet för att klara utföra någon 

ytterligare aktivitet efteråt. Att delta i hjärtrehabilitering, både träning och utbildning, gå 

på uppföljande besök ansågs som stressande och utmanande. Det ansågs svårt att lyckas 

pussla ihop detta med familjeliv, jobb och de mentala och fysiska konsekvenserna efter 

deras AMI.  Spontana aktiviteter minskade och aktiviteter tillsammans med barnen blev 

nu tvungna att göras i ett lugnare tempo än förut. Den konstanta brist på energi de 

upplevde var något som påverkade och gjorde att de behövde förändra sättet de utförde 

vardagliga uppgifter i hemmet. Denna energibrist kom också att påverka deras förmåga 

och lust att kunna fortsätta med fritidsintressen de tidigare haft (Kazimiera Andersson et 

al. 2013, ss. 765-766).  I en studie av Brink, Karlson & Hallberg (2006, s. 408) uppgav 

många kvinnor att de väntande med återgång till arbete eller anpassande sin 
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arbetssituation till sin nuvarande kapacitet.  De angav att de kände ansvar för 

hushållssysslor och att de upplevde dessa sysslor viktiga. Därför prioriterade de att 

lägga sin energi på hushållssysslorna istället för att återgå till arbetet. 

 

Patientens upplevelse av sig själv som en aktiv person har påverkats av hälsoproblem 

och fatigue efter AMI. Hälsoproblemen och fatiguen hindrade patienterna från att delta i 

aktiviteter som de tidigare deltagit i (Brink et al. 2006, s. 406). I en studie av Kazimiera 

Andersson et al (2013, s. 765) framkommer det att patienter beskriver hur fatigue 

fullständigt tar över livet och påverkar deras förmåga att utföra även de enklaste 

aktiviteter. Detta bekräftas även av Söderberg et al (2013, s. 3537) där det beskrivs att 

fatigue efter en AMI ledde till problem i det dagliga livet. Vissa beskrev en vanlig 

trötthet medan andra beskrev en enorm utmattning som påverkade dem så att de vare sig 

hade kraft till arbete eller till att delta i social gemenskap. I en studie av Fredriksson-

Larsson, Alsén & Brink (2013, s. 20836) framkommer att fysisk styrka kanske finns 

kvar men att det är deras beslutsamhet och motivation gällande fysisk aktivitet som nu 

efter AMI har minskat. Om patienterna jämför sitt tillvägagångsätt före och efter sin 

AMI är det mer passivt efter, drivkraften till att utföra aktiviteter har minskat. Vissa 

patienter uppger att de har en vilja att vara aktiva men att fatigue gör det svårt för dem 

att vara det, fatigue beskrivs som en motkraft som hindrar dem från aktivitet. Fatigue 

gör dem oförmögna att agera och aktivera sig vilket gör att de förhandlar med sig själva 

om att skjuta upp aktiviteter och göra dem en annan dag istället. Fatigue påverkar även 

sociala aktiviteter, viljan att umgås med andra, vid födelsedagar, spendera tid med sina 

barnbarn är något som minskat på grund av fatigue. En del av patienterna känner att de 

är lata efter insjuknandet och detta är något de skäms över. Patienter som deltagit i 

gruppträning inom hjärtrehabiliteringen uttryckte den positiva effekten utav fysisk 

aktivitet på fatique. Även stöd från familj och vänner påverkade patienternas upplevelse 

av fatigue positivt. 

Brist på information. 

Patienter som genomgått en AMI upplever ofta att de fått dålig information gällande 

fysisk aktivitet från sjukvårdspersonalen. Detta kan i sin tur orsaka minskad 

aktivitetsnivå, motsatt vad sjukvården egentligen vill uppnå. 

 

Patienter som varit inneliggande på sjukhus på grund av AMI upplevde att de under 

sjukhustiden hade fått information angående livsstilsförändringar gällande exempelvis 

stress och kost. Däremot upplevdes att de hade fått knapphändig information angående 

fysisk aktivitet och effekten utav fysisk aktivitet på hjärtat. Den lilla mängd information 

som de hade fått från sjukvårdspersonalen hade inte varit specifik och anpassad utefter 

individen, utan de upplevde att de hade fått mer allmänna råd såsom att det var bra att 

hålla sig aktiv eller ta det lite lugnt. Trots den knapphändiga informationen kring fysisk 

aktivitet var de flesta ändå medvetna om att de borde vara aktiva (McCorry et al. 2009, 

ss. 927-928). Den otydliga informationen ledde till att patienter undvek att utföra 

vanliga vardagssysslor när de hade blivit utskriva från sjukhuset. Många patienter 

beskrev en osäkerhet kring att återvända till aktiviteterna i det dagliga livet och hade 

många obesvarade frågor gällande vilken ansträngningsnivå som passade dem samt 

frågor om vilken fysisk kapacitet de hade kvar. De visste heller inte hur de kunde 

balansera aktiviteterna så att de kunde komma tillbaka till det dagliga livet utan att det 

var farligt för dem. Osäkerheten kring dessa frågor kunde leda till inaktivitet och 
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försämrad hälsa (Fredriksson-Larsson et al. 2013, s. 20836).  Även Bergman & Berterö 

(2003, s.306) skriver att patienterna kände att de famlade i osäkerhet gällande fysisk 

aktivitet eftersom de inte visste vilken aktivitet de hade kapacitet till att utföra. De visste 

inte huruvida de kunde återvända till jobbet eller hur risken för att återinsjukna såg ut. 

Patienterna hade önskemål om mer kunskap samt att få redskap för att kunna anamma 

en hälsosam livsstil. Okunskap kring vad som avsågs vara en skälig ansträngningsnivå 

var en barriär för att utföra någon slags fysisk aktivitet (Galdas et al. 2012, s. 537). 

 

Patienter som drabbats av fatigue efter sin AMI upplevde att de hade dålig kunskap 

kring området vilket resulterade i ett lidande för dem. När de återvände till det dagliga 

livet efter sin AMI visste de inte hur de skulle klara av sin vardag på grund av sin 

fatigue, och de hade inte heller fått någon information om vad de kunde göra för att 

minska fatiguen (Fredriksson-Larsson et al. 2013, s.20836). 

 

Gällande hjärtrehabilitering upplevde patienterna att informationen om varför det var 

viktigt med deltagande hade varit knapphändig (McCorry et al. 2009, s. 927). Patienter 

upplevde också att personalen på hjärtrehabiliteringen inte frågade dem om vad som var 

viktigt för dem och vad de var i behov utav, utan de upplevde att träningen var utformad 

för vissa grupper, såsom äldre människor (Kazimiera Andersson et al. 2013, s .766). 

Några patienter hade svårigheter att omvandla råden de fått på hjärtrehabiliteringen till 

fysisk aktivitet som inte var inom hjärtrehabiliteringsprogrammet. Några uttryckte även 

en rädsla inför att delta i träning på gymmet eftersom de inte var monitorerade av 

sjukvårdspersonal när de ökade pulsen i samband med träning. Det gjorde det svårt för 

dem att veta vilken ansträngningsnivå de skulle lägga sig på (Galdas et al. 2012, s. 538). 

McCorry et al. (2009, s. 926) skriver i sin studie att patienterna inte hade kunskap om 

att träningen i hjärtrehabiliteringen kunde förhindra ett återinsjuknande i AMI eller för 

att få bättre sjukdomsprognos. Patienterna tycktes inte heller förstå att det var träningen 

som förbättrade deras hälsa utan trodde det var mediciner som var orsak till 

förbättringen. Galdas et al. (2012, s. 537) belyser ändå det faktum att patienter också 

rapporterade belåtenhet gällande hjärtrehabiliteringen och det professionella stödet de 

fick gällande sin träning.   

 

Många patienter beskriver att informationen efter sin AMI var dålig eftersom den inte 

tog upp frågor kring sexlivet. Patienterna hade velat ha muntlig information av 

sjukvårdspersonal för att kunna diskutera sin oro kring sexuallivet (Mosack & Steinke 

2009, s. 166). Detta bekräftas av Söderberg et al. (2013, s. 3536) som i sin studie skriver 

att patienterna inte hade fått någon muntlig information gällande sexlivet efter 

utskrivning från sjukhuset. De hade däremot mottagit skriftlig information om att det 

var säkert att ha sex. Patienterna uttryckte en önskan om att få konsultera 

sjukvårdspersonal efter sin utskrivning gällande frågor kring sex efter AMI. Patienter 

önskade att de skulle ha fått information kring effekten av sex på hjärtat (Mosack & 

Steinke 2009, s. 166).  

 

Överbeskyddande omgivning som hinder 

Patienter som insjuknat i AMI är i stort behov av stöd från sin omgivning. Omgivningen 

kan vara sjukvårdspersonal, vänner, familj och arbetskamrater. De som drabbats 



 12 

rapporterar att de känner sig överbeskyddade av omgivningen, vilket kan öka på känslan 

av oro och sjukdom hos den drabbade. 

 

För att kunna vägledas till livsstilsförändring behövs stöd från familj, arbetskamrater, 

vänner och från sjukvården (Bergman & Berterö 2003, s. 307). Patienter som drabbats 

utav AMI upplever att omgivningen kring dem kan bli överbeskyddande. En 

överbeskyddande familj kan bland annat hindra patienten från att utföra fysisk aktivitet. 

Det kan handla om fysisk aktivitet som ligger inom den ram som patienten klarar av 

fysiskt, som till och med sjukvården kan ha ordinerat såsom lättare träning. Många 

patienter upplevde även att vänner och arbetskamrater hade lite kunskap kring deras 

AMI och begränsade därmed den drabbade i vad denne kunde utföra. Några patienter 

upplevde att deras arbetskamrater var rädda för dem när de återvände till arbetet då de 

trodde att de kunde falla ner döda vilken sekund som helst (Roebuck et al. 2001, s. 790). 

Bergman & Berterö (2003, s. 307) beskriver att kvinnorna i deras studie upplevde sina 

män som överbeskyddande. Många av de drabbade fick råd från bekanta om att ta det 

lugnt och vänta med vissa aktiviteter tills de återfått sina krafter.  Råd som dessa kunde 

snarare upplevas som ett hinder för patienten än ett stöd.   

 

Fysisk aktivitet berikar livet 

Livsstilsförändring en känsla av att åter få kontroll över sitt liv 

Patienter beskrev hur de ändrat om sitt liv efter insjuknandet i AMI genom att själva ta 

kommandot. Personer som inte hunnit ägna tid åt fysisk aktivitet tar sig nu tiden till att 

göra det.  De får därmed positiva upplevelser utav aktivitet och upplever ökad 

livskvalitét. 

 

Många patienter beskrev att de psykologiska effekterna av fysisk aktivitet hade en mer 

positiv inverkan på dem än de fysiska (Mccorry et al. 2009, s. 927). Efter utskrivning 

från sjukhuset ägnade sig en del av patienterna åt att hitta en hälsosam livsstil genom att 

ägna sig åt olika aktiviteter, såsom gruppträning, dans, promenader, vilket de inte hade 

gjort före insjuknandet. Patienterna insåg plötsligt att det var upp till dem själva att ta 

ansvaret för sitt fortsatta liv (Bergman & Berterö 2003, ss. 306-307). Det som 

utformade en lyckad rehabilitering för en del av patienterna var att de själva tog beslutet 

om att göra en livsstilsförändring. Många utav patienterna hade dessutom funderingar 

kring meningen med livet. Före insjuknandet var det många patienter som arbetade 

större delen av dygnets alla timmar. Efter sin AMI prioriterades tiden om och tankar 

kring att livet inte enbart ska kretsa kring sitt arbete kom upp. Patienterna tog 

istället tillfället i akt till att berika sin fritid med bra ting så som utöva en hobby eller 

göra något roligt med familj och vänner. Det centrala här var ändå att patienterna 

utförde någon slags fysisk aktivitet, patienterna tog tillfället i akt och njöt utav livet 

(Bergman & Berterö 2003, ss. 306-307). 

 

Brink et al. (2006, ss. 406-408) beskriver i sin studie att patienterna var starkt 

motiverade till att fortsätta med aktiviteter i det dagliga livet efter insjuknandet. Detta 

trots att sjukdomen i vissa fall medfört att aktiviteterna behövdes göras om för att passa 

den enskilde individen. Detta gjorde att patienterna upplevde en känsla av kontroll. 

Kazimiera Andersson et al. (2013, s. 767) skriver att patienter i deras studie uttalar en 

konstant kamp angående att ändra sin livsstil åt det hälsosamma hållet efter sin AMI, 
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men förmågan av att kunna njuta av livet för stunden kan motivera till 

livsstilsförändring.  

 

Patienter med god självkänsla accepterade effekten av sin AMI. Det gjorde att de själva 

kunde ta till handlingar som främjade deras hälsa, så som anpassa sin aktivitetsnivå 

utefter sin kapacitet. Patienter som däremot hade svårt att acceptera sin sjukdom satte 

upp mål och pressade sig själva för att kunna nå den kapacitet som de hade före 

insjuknandet. Detta kunde verka som en motkraft för att kunna hantera sin sjukdom och 

göra en sund livsstilsförändring (Brink 2009, ss. 128-129). 

 

Informell fysisk aktivitet en väg till det sociala livet 

Det visade sig att många utav patienterna föredrog att aktivera sig genom dagliga 

sysslor istället för att gå på gym. Genom denna informella träning kunde det sociala 

livet prioriteras vilket medför att patienterna inte känner sig isolerade. 

 

Mccorry et al. (2009, s. 927) skriver att många utav deltagarna i deras studie föredrog 

att hålla sig fysiskt aktiva genom att utföra dagliga sysslor, handla eller att promenera. 

De betonade att de psykiska effekterna av fysisk aktivitet prioriterades framför de 

fysiska fördelarna, eftersom det gav dem ett rikt socialt liv och de kände sig därmed inte 

isolerade. Detta bekräftas även utav Galdas et al. (2012, s. 538) som i sin studie skriver 

att promenader var den sorts fysisk aktivitet som föredrogs eftersom det var socialt och 

den friska utomhusluften hade positiva hälsoeffekter på dem. De patienter som utövade 

träning på formella gym hade använt sig utav denna form av fysisk aktivitet före sin 

AMI. Största delen utav deltagarna i studien hade liten erfarenhet av att träna på gym 

och hade då svårt att ta till sig den sortens träning eftersom de inte riktigt litade på 

instruktörerna på gymmet och kände sig osäkra på miljön.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då syftet med denna kandidatuppsats var att beskriva upplevelsen av fysisk aktivitet 

valdes kvalitativ litteratur. Segersten (2006, s. 87) skriver att syftet med en kvalitativ 

studie är att skapa förståelse omkring patientens upplevelser eller erfarenheter och på så 

sätt få förståelse för patienten och dennes situation. Vi anser att denna kvalitativa ansats 

vi använt oss utav var den rätta för att kunna besvara vårt syfte.  

 

Under litteratursökningen fick vi i de tre databaserna dubbletter av artiklarna både 

mellan databaserna och inom samma databas fast med olika kombination av sökord. Vi 

ser detta som ett tecken på att vi täckt in det område som vi valt att studera väl. Ett annat 

perspektiv på det kan vara ett tecken på att vi haft för snäva sökord som istället har 

begränsat vårt underlag. Antalet artiklar som användes i resultatdelen anser vi vara 

tillräckligt för ett trovärdigt resultat då dessa artiklar svarade an på vårt syfte, vilket de 

exkluderade artiklarna ej gjorde. Då sju av artiklarna som vi inkluderat i vår studie inte 

är äldre än fem år och resten är gjorda under 2000-talet anser vi att det speglar aktuell 

forskning som gjorts inom området.  
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Gällande urvalet av litteratur använde vi oss utav en artikel som enbart tog upp kvinnors 

erfarenheter. Eftersom vi även hade en artikel som belyste både män och kvinnors 

erfarenheter, anser vi att detta ytterligare kan ge en variation och bidra till ett fylligare 

resultat gällande upplevelsen av fysisk aktivitet. En annan artikel hade begränsat sitt 

urval till en viss minoritetsgrupp i Canada, men eftersom resultatet påvisade samma i 

denna artikel jämnfört med andra artiklars resultat valde vi att ta med denna. Genom att 

inkludera denna artikel öppnade det upp för kulturell mångfald då flertalet av de andra 

studierna utfördes i Norden. 

 

Vid analysen användes Axelssons (2012, ss. 212-214) metod. Att gå från en helhet till 

delar för att få en ny helhet, genom att skapa teman har hjälpt oss att få en god struktur 

på litteraturen. Eftersom metoden inte innebär att analysera material steg för steg finns 

risken för att vi missat någon del. Dock gav denna typ av analys oss friheten att gå 

igenom litteraturen noggrant och vi anser oss varit öppna i sinnet och objektiva i 

analysfasen.  

 

Vi hävdar att en styrka med denna uppsats är att bägge författarna medverkat 

tillsammans vid alla momenten under arbetets gång. Detta har medfört en granskning av 

allt material genom fyra ögon, vilket minskar risken för att missa något viktigt fynd. 

Risken för feltolkningar av språk eller av innehåll i artiklarna har även minskats genom 

en konstant dialog runt vad innehållet i artiklarnas resultat visar. I avsikt att underlätta 

översättandet från engelska till svenska har vi i vissa fall använt oss av ordböcker och 

översättningsprogram detta har bidragit till minskad risk för fel relaterat till språket. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen väljer vi att diskutera följande fynd i våra teman. Det som således 

kommer diskuteras är; symtom som hinder för fysisk aktivitet, brist på information som 

hinder som vävs samman med överbeskyddande omgivning som hinder slutligen 

diskuteras livsstilsförändring en känsla av att åter få kontroll.  

 

Symtom som hinder för fysisk aktivitet 

Patienter som haft en AMI och får symtom när de utför fysisk aktivitet upplever dessa 

symtom som skrämmande. Många patienter uttryckte en rädsla och oro för om de 

aktiviteter som utfördes kunde vara mer än hjärtat klarade av, de var även oroliga för att 

återigen drabbas av en AMI. I en studie av Arnetz, Winblad, Höglund, Lindahl, 

Spångberg, Wallentin, Wang, Ager & Arnetz (2010, s. 303) beskrivs att patienter som 

upplevde god information och god delaktighet i sin vård under sjukhustiden 

rapporterade in färre symtom efter utskrivningen. Vidare framkommer det i vårt resultat 

att symtomet fatigue påverkar patienterna mycket.  Detta får till följd att aktiviteter i det 

dagliga livet så som hushållssysslor, sexliv, umgänge med familj och vänner minskade 

eller så behövde aktiviteterna anpassas. Till följd av dessa problem behövde de planera 

sin dag för att energin skulle räcka hela dagen och vilade inför och efter aktiviteter. 

Detta bekräftas även av O´Sullivan & McCarty (2008, ss. 1-2) som beskriver att fatigue 

är ett tillstånd som behöver utredas, görs detta kan lämpliga strategier för att hantera 

fatigue hittas. Patienter uppger en tro om att fatigue kan lindras genom vila, sömn och 

att aktivitet istället ökar fatigue. Fatigue är en sorts trötthet som inte lindras av passiva 
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strategier. Tankar finns om att fysisk aktivitet kan vara en metod för att minska 

upplevelsen av fatigue. Fysisk aktivitetet har både fysiska, och psykiska fördelar. 

Otränade muskler kräver mer syre än tränade muskler, detta märks även vid enkla 

vardagliga aktiviteter vilket leder till ökad grad av fatigue. Fysisk aktivitet för en person 

med fatigue kan främja positiva känslor och kan leda till att energinivåerna höjs, detta 

kan i sin tur bidra till att psykiska och känslomässiga orsaker till fatigue reduceras. 

Förhoppningsvis kommer därigenom personens välbefinnande och livskvalitet öka. 

Generellt leder utförande av fysisk aktivitet till en viss grad av trötthet men denna 

trötthet går över efter vila. Denna trötthet kan också upplevas av en person med fatigue. 

Ökad grad av fysisk aktivitetet leder till att den ständiga känslan av psykisk och fysisk 

fatigue reduceras. Enligt Alsén (2011, s. 3) behöver en utredning av patientens symtom 

av fatigue göras för att hitta strategier som kan lindra graden av fatigue. Det som först 

behöver göras är en bedömning om det finns medicinska eller fysiologiska orsaker till 

fatigue som kan åtgärdas. Patienten behöver eventuellt pröva alternativa åtgärder i syfte 

att lindra fatigue och diskutera dessa med sjuksköterska eller läkare.   

 

Brist på information samt överbeskyddande omgivning 

Denna litteraturstudie visar att patienterna i vissa situationer upplevde 

sig överbeskyddade på arbetsplatsen och även i hemmet av sin familj. Närstående kunde 

i vissa fall hindra patienterna från att vara fysiskt aktiva. Vi anser att detta är ett tecken 

på att de närstående har för lite kunskap om sjukdomen och om hur fysisk aktivitet 

påverkar hälsan positivt efter en AMI. På grund av denna bristande information blir de 

närstående oroliga och överbeskyddande. Familjens bristande kunskap kring den 

drabbade familjemedlemmen bekräftas i studien av Kettunen, Solovieva, Laamanen & 

Santavirta (1999, ss. 484). Där framkommer data som beskriver att 7 % av de anhöriga 

inte hade haft någon kontakt med sjukvårdpersonalen under tiden som patienten hade 

varit inneliggande på sjukhuset. Vidare beskrev 30 % utav de anhöriga sin upplevelse 

av sjukvårdpersonalen som ointresserade utav den anhöriga. Det som oroade de 

anhöriga var i synnerhet problemen kring patientens återhämtning efter AMI, men även 

oro om återinsjuknande var framträdande. Ett annat fynd i denna studie var det faktum, 

ju yngre den anhöriga var desto mer rädslor hade denne gällande patienten. En faktor 

som däremot inte påverkade den anhörigas reaktion var hur kraftig AMI var.  

 

Resultatet visar också att många patienter upplevde informationen de fått av sjukvården 

inte gav dem tillräcklig kunskap om hur fysisk aktivitet på ett säkert sätt kunde utföras 

samt vilka hälsoeffekter som fanns med fysisk aktivitet. Patienter upplevde positiva 

effekter när de känt sig delaktiga i vården. De patienter som medverkat i 

hjärtrehabilitering hade ofta mer kunskap kring sin AMI jämfört med patienter som inte 

medverkat detta var dock inte genomgående för alla patienter. Detta bekräftas av Jensen 

& Petersson (2003, s. 129) som skriver att patienter som drabbats utav AMI hade många 

obesvarade frågor i efterförloppet av sin sjukdom. Den frågan som patienterna lade 

störst vikt vid var vad de själva kunde göra för att undvika att på nytt drabbas utav en 

AMI. Ett forum där patienterna upplevde att de hade fått information kring sin sjukdom 

var på hjärtrehabiliteringen. Där kunde de få svar på varför just de hade drabbats utav 

sjukdomen samt vad de kunde undvika för att drabbas på nytt. Men det var inte alla 

patienter som drabbats utav AMI som hade deltagit i hjärtrehabiliteringen. Det fanns 

olika orsaker till att de inte hade deltagit, en del patienter upplevde att de hade fått dålig 
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information angående hjärtrehabiliteringen, andra patienter beskrev att de inte ansåg sig 

ha råd att gå på hjärtrehabiliteringen på grund av transportkostnader, andra patienter 

ansåg sig inte ha tid till att komma till rehabiliteringen då de redan hade börjat jobba. 

Vikten av hjärtrehabilitering bekräftas även i studien av Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson (2007, s. 397) där patienter som deltagit i hjärtrehabiliteringsgrupper och 

träffat andra människor i samma situation, upplever detta som en hjälp för dem i att 

förstå sin nya situation, genom ett utbyte av erfarenheter och upplevelser. En studie som 

motsäger att delaktighet ger ökad fysisk aktivitet är studien av Arnetz et al. (2010, s. 

304) där kunde inte något samband ses mellan de patienter som hade varit delaktiga i 

sin vård eller ej när det gällde att utföra någon form av fysisk aktivitet. 

 

I resultatet framkom även det faktum att flertalet drabbade patienter inte hade fått 

individanpassad information. Patienter beskrev att de mottagit skriftlig information, 

dock saknade många patienter muntlig information detta medförde en osäkerhet kring 

fysisk aktivitet. Detta bekräftas i Johansson, Dahlberg & Ekebergh (2003, s. 233) som i 

sin studie menar att stödet och informationen patienterna fick från sjukvården inte 

upplevdes vara individanpassat och den var också full av restriktioner om vad de inte 

fick göra. Detta bidrog till ökat lidande för dem och gjorde dem passiva och osäkra på 

hur de skulle hantera livet. Dahlberg & Segersten (2010, s. 246) menar att om insatser 

av pedagogiskt slag skall lyckas behöver vårdaren skaffa sig information om hur 

patientens motivation till livsstilsförändringar ser ut och om patienten själv anser sig ha 

ett behov av att göra dem. Men framförallt behöver sjuksköterskan ha insikt i hur 

patienten ser på sin sjukdom och hur sjukdomen påverkar livssituationen för den 

enskilda individen. De pedagogiska insatserna skall ha som syfte att hjälpa patienten till 

ökat välbefinnande. Om information och undervisning inte leder till ökad kunskap och 

insikt om sin sjukdom och vilka konsekvenser sjukdomen kan medföra, finns risk att 

patienter tappar förtroendet för sjukvården. Det kan medföra att de inte följer de råd och 

litar på den information som ges. Kristofferzon et al. (2007, s. 395) beskriver även i sin 

studie positiva upplevelser av stöd från sjukvården. Eftersom det framkommer att 

kvinnor upplever stöd från sjukvården som en hjälp till att våga lita på sin egen förmåga 

när de skall testa sina gränser gällande fysisk aktivitet. 

 

Livsstilsförändringar känsla av att åter få kontroll över sitt liv 

Denna litteraturstudie visar att många av de patienter som drabbats utav AMI genomför 

en förändring gällande sin livsstil efter utskrivning från sjukhuset. Beslutet kring att 

ändra sin livsstil ger patienter upplevelsen av att själv ta kontroll över sitt liv och ger en 

känsla av ökat välbefinnande. Patienter som tidigare ägnat mycket tid till sitt arbete 

drog ner på arbetstiden och prioriterade numera kvalitetstid med familj och vänner. Just 

fysisk aktivitet är en central del för dessa patienter i umgänget, och ger dem en positiv 

effekt gällande den psykologiska hälsan. Den fysiska aktiviteten som utförs handlar till 

stor del av vardagliga sysslor och promenader tillsammans med vänner. Även Eriksson, 

Asplund & Svedlund (2010, s. 3488-3489) bekräftar detta i sin studie då de skriver 

angående patientens eget ställningstagande till ett aktivt beslut om att ändra sin livsstil. 

De patienter som själva tagit ett beslut om livsstilsförändring kunde se ljust på 

framtiden, de var motiverade till en livsstilsförändring och beskrev en lyckad 

rehabilitering där de kunde se sina egna framsteg. En del av patienterna beskrev att 

deras livskvalitét hade ökat samt att de var mer fysiskt starka än före deras AMI, detta 
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gjorde dem ännu mer positiva inför framtiden. Patienter beskrev också genom att ha en 

inre säkerhet och släppa de rädslor de hade kunde de se ljust på framtiden och ha en 

tilltro till sina egna förmågor. Patienterna beskrev också att rehabiliteringen gick lättare 

om deras partner var stöttande.  Patienter beskrev att de prioriterade sitt förhållande och 

de kunde ta tillvara på tiden genom att umgås med barn och barnbarn på ett annat sätt är 

förut.  

 

Även Petrie, Weinman, Sharpe, & Buckley (1996, ss. 1192-1193) skriver kring en 

lyckad rehabilitering och kopplar ihop det med förmågan att själv kunna ta kontroll över 

sin situation. Patienter som däremot inte kände att de kunde ta kontroll över sin situation 

tog längre tid på sig innan de återvände till sitt arbete och upplevde manifestationerna 

efter sin AMI mer påtagliga. En ny aspekt som framkom i denna studie var att de yngre 

patienterna ofta upplevde sin sjukdom som en negativ händelse som påverkade deras 

livssituation på ett negativt sätt. Patienter som inte hade medverkat i hjärtrehabilitering 

efter sin AMI upplevde ofta att de inte kunde kontrollera sin sjukdom, detta påverkade i 

sin tur livsituationen negativt. De patienter som då hade kontroll över sin sjukdom kom 

tillbaka till arbetet tidigare. Brink, Brändström, Cliffordsson, Herlitz & Karlson (2008, 

ss. 590-591) skriver i sin studie att patienter som återgår till sitt arbete efter sin AMI 

upplever både sin fysiska och psykologiska hälsa som bättre än de som inte återgår till 

arbete. De rapporterade även in en högre grad utav fysisk aktivitet än de som inte 

återgick till arbetet. Ett samband mellan ökad fysisk aktivitet och ökad upplevd hälsa 

kunde därmed ses bland patienterna. 

 

I resultatet framkom även det faktum att patienter som accepterade effekten av deras 

AMI upplevde en god rehabilitering genom en anpassning av aktiviteter som passade 

dem i deras nya situation. Detta beskrivs även i en studie av Johansson et al. (2003, ss. 

233-234) där patienter har beskrivit att hälsa och välbefinnande kan nås genom 

försoning. Försoning är enligt dessa patienter att skapa en ny väg tillbaka till vad de 

anser är ett normalt liv.  Detta genom att återskapa en hälsosam relation till sitt liv, till 

den egna kroppen och till sig själv. Vilket innebär att de behöver lära sig leva med en 

opålitlig kropp. När försoning nåddes kunde patienterna åter känna mening med livet 

och uppleva hälsa och välbefinnande vilket gav dem möjlighet att känna glädje. Genom 

försoningen återskapade patienterna tron på sig själv igen vilket gav dem mod att våga 

möta det nya liv som en AMI bidrar till.  I en studie av Mayan, Morse & Eldershaw 

(2006, s. 24) uttrycker patienter att de är tacksamma och inte skulle vilja vara utan de 

erfarenheter som sjukdom och lidande fört med sig. Tacksamma för vad det fört med sig 

i form av förändringar i livet som annars förmodligen inte hade skett, de upplevde också 

att erfarenheterna bidrog till ökad kunskap vilket gav dem bättre verktyg att kunna 

hjälpa andra.  

 

Temat som beskriver fysisk aktivitet som ett positivt fenomen är tillsynes mindre än 

temat om fysisk aktivitet som ett negativt fenomen. En anledning till det tunna resultatet 

skulle kunna vara det faktum att patienter som upplever en positiv upplevelse ej målar 

ut sin beskrivning lika väl som en negativ upplevelse. En annan anledning kan också 

vara det faktum att andelen patienter som upplever fysisk aktivitet positivt efter en AMI 

är totalt sett mindre.  
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SLUTSATSER 

Resultaten i litteraturstudien visar på hur komplex situationen kring fysisk aktivitet efter 

en AMI är. De drabbade beskrev sina upplevelser på flera olika sätt, men i synnerhet 

framkom upplevelsen av symtom som hinder vilket kunde härledas till bristande 

information gällande sin behandling. Det som även framkom var att de personer som 

tidigare inte hade tagit sig tid till fysisk aktivitet ville nu ta kontroll över sin sjukdom, 

denna vilja att ta kontroll var det som motiverade till en hälsosam livsstilsförändring. 

 

Förslag på ytterligare forskning 

För att komplettera den befintliga forskningen vore det önskvärt med mer forskning 

kring vilka psykiska, känslomässiga och sociala effekter patienter upplever av fysisk 

aktivitet och hur det påverkar deras välbefinnande och hälsa. Denna forskning kan med 

fördel göras utefter åldersgrupper samt undersöka om det finns skillnader mellan könen.  

 

Kliniska implikationer 

Vi som sjuksköterskor har en stor roll i hur patienten upplever sin sjukdom och hur 

denna upplevelse i sin tur påverkar behandlingen efter en AMI. Genom att använda sig 

av resultatet från denna litteraturstudie och ha följande tankar med sig i omvårdnaden av 

patienter som genomgått en AMI är vår förhoppning att fler ska få uppleva hälsa genom 

fysisk aktivitet. 

 

 Se varje patient som en unik individ med olika erfarenheter och anpassa 

information och stöd därefter. 

 

 Uppmuntra patienter till att ställa frågor kring sin behandling. 

 

 Inkludera familj och närstående i information och behandling så länge patienten 

önskar. 

 

 Ha en konstant dialog med patienten kring fysisk aktivitet och följ upp detta 

ämne vid återbesök.  

 

 Arbeta tvärprofessionellt och ta hjälp av bland annat sjukgymnast, läkare och 

kurator så ofta som möjligt. 

 

 Uppdatera dig om den senaste forskningen gällande effekten av fysisk aktivitet 

efter en AMI.  
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