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ABSTRAKT 
Bakgrund. I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar sjukdomar den vanligaste 
dödsorsaken. Hjärtinfarkt innebär att en syrebrist uppstått i hjärtmuskeln till 
följd av en blodpropp. Träning kan reducera risken för hjärtinfarkt.  
Syfte. Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av fysisk 
aktivitet efter hjärtinfarkt.  
Metod. Studien var en litteraturstudie med systematiska sökningar och med 
beskrivande design. Data samlades in genom sökningar i olika databaser där 
slutligen 10 artiklar inkluderades i studien. Artiklarna analyserades med 
Fribergs analys.  
Resultat. Resultatet delades in i olika teman: Psykiska faktorer som påverkar 
fysisk aktivitet, utbildning och stöd, gruppträning och barriärer mot fysisk 
aktivitet.  
Slutsats. Genom att ingå i en grupp kunde patienterna dela erfarenheter och 
stärka varandra. Att träna på egen hand var svårt och oro och rädslor 
begränsade dem. Patienterna upplevde att de fick diffusa råd om hur de skulle 
vara aktiva i vardagen och fick begränsat med stöttning och motivering. Att 
förändra livsstilen blev för vissa en självklarhet och andra tyckte att de 
vardagliga aktiviteterna räckte och var ansträngande nog. Att förstå patienters 
erfarenheter av fysisk aktivitet är viktigt för att kunna uppmuntra patienterna 
och erbjuda olika former av träning så att alla individer kan hitta något som 
passar just dem. 
 
Nyckelord: Erfarenhet, fysisk aktivitet, hjärtinfarkt, rehabilitering. 
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BAKGRUND 
Hjärtinfarkt 
Hjärtinfarkt står för 9-13% av alla dödsfall i Europeiska länder med undantag 
för Frankrike där hjärtinfarkt står för 5 %. I Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar 
den vanligaste dödsorsaken och ansvarar för 30 % av alla dödsfall (Bergman, 
Malm, Karlsson, & Berterö, 2008). Enligt Sundström (2010) är hjärt- och 
kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor.  
 
Den sociala och ekonomiska utvecklingen i låginkomstländer skapar en 
förskjutning i dödsorsaker från infektionssjukdomar till hjärt- och 
kärlsjukdomar, samtidigt som kaloriintagen ökar och fysiskaktivitet minskar. I 
de rikare länderna sjunker dock dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar till följd 
av bättre behandling och prevention (Sundström, 2010).   
 
Hjärtinfarkt innebär att en syrebrist uppstått i hjärtmuskeln till följd av en 
blodpropp. En förträngning kan plötsligt ha uppstått på grund av sårbildning i 
områden med åderförfettning i kranskärlen. Kärlväggens inre delar blottas 
vilket leder till att en signal till blodet aktiverar mekanismer för att bilda en 
blodpropp (Tornvall, 2012). De främsta riskfaktorerna för hjärtinfarkt är 
hypertoni, högt kolesterol, rökning, diabetes, ärftlighet, otillräcklig fysisk 
aktivitet och bukfetma (Bergman et al., 2008). 
 
Att överleva en hjärtinfarkt kan innebära en förlust av den fysiska funktionen, 
självständighet och livskvalitén. Hjärt- och kärlsjukdomar sjukdomar går till 
viss del att förhindra och kontrollera genom en hälsosam livsstil (Dodson et al., 
2012).  

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet avser all kroppsrörelse till följd av skelettmuskulaturens 
sammandragning som leder till en ökad energiförbrukning 
(Folkhälsomyndigheten, 2013). Bruning och Sturek (2015) redovisar att som 
komplement till farmakologiska behandlingar uppmanas patienterna att göra 
livsstilsförändringar som att anta en långsiktig förändring i patienternas fysiska 
aktivitet, äta hälsosamt, behålla en hälsosam vikt, sluta att röka och att minska 
stress genom stresshantering. Det är riktlinjer för patienter som har drabbats av 
hjärt- och kärlsjukdomar. Den nuvarande rekommendationen för fysisk 
aktivitet hos patienter med hjärt- och kärlsjukdom är 30 till 60 minuter av 
måttligt intensiv träning minst fem dagar i veckan med en maxpuls på 60-85%. 
Följsamhet och tillgången till resurser är dock hinder för att fullfölja 
hälsosamma livsstilsförändringar hos patienter med hjärt- och kärlsjukdom 
(Bruning & Sturek, 2015). 
 
Vardaglig träning har visats reducera risken för plötslig hjärtdöd och akut 
hjärtinfarkt för att kroppen drar nytta av den (Figueiras, Maroco, Monterio, 
Caeiro, & Neto, 2016). Fysisk träning som behandling bidrar med fördelar som 
konkurrerar med både farmakologiska interventioner men även med 
koronarartär-bypass behandlingar (Bruning & Sturek, 2015). Enligt Uysal och 
Ozcan (2013) inkluderar andra systemiska fördelar ökad förmåga att tillföra 
syre till skelettets muskler under fysisk aktivitet, ökad muskelstyrka men även 
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höjd sinnesstämning som bidrar till en ökad livskvalité. Bruning och Sturek 
(2015) har redovisat att stillasittandesittande sex till sju timmar om dagen 
upphäver fördelarna med att träna måttligt en timme per dag. Att vara fysiskt 
aktiv har även flera andra fördelar som att behålla en hälsosammare vikt och 
hantering av stress. I sin tur kan de hälsosamma livsstilsförändringarna leda till 
att riskfaktorer för att drabbas av högt kolesterol, högt blodtryck, diabetes och 
fetma minskar. Idag finns det inte någon typ av farmakologisk intervention 
som tillhandahåller fördelar till så många organsystem som regelbunden 
träning gör (Bruning & Sturek, 2015). 

Sjuksköterskans ansvar 
Utbildning inom preventivt hälsofrämjande arbete är en grundläggande del i att 
hantera patienters sjukdomar. Det är en effektiv metod som gör det möjligt för 
patienter med medicinska problem att återgå till aktiviteter och att få en 
förbättrad livskvalité och öka den funktionella förmågan (Uysal & Ozcan, 
2013). Att utbilda patienter och erbjuda rådgivning för att minska fysiska och 
psykiska problem är en viktig del i behandlingen efter en hjärtinfarkt vid sidan 
av den medicinska behandlingen (Strömberg, 2014). Det är viktigt att planera 
och välja rätt tidpunkt för att utbilda patienter och att anpassa utbildningen 
efter individerna innan utskrivning av varje enskild patient. För att möjliggöra 
till att skapa en allians med patienten och därmed skapa en följsamhet till den 
enskilde individen är det viktigt att patientutbildningen är planerad efter 
individernas behov, självövervakning, uppföljning via telefon och 
tillhandhållande av socialt stöd (Uysal & Ozcan, 2013). 

Egenvårdsteori 
Dorothea Orem (2001) omvårdnadsmål går ut på att i den mån det går hjälpa 
patienter till självständighet inom aktiviteter som är nödvändiga för att gynna 
funktion och hälsa. Egenvårdsteorin utgörs av tre bärande begrepp; egenvård, 
egenvårdbehov och egenvårdkrav. Enligt Orem (2001) definieras egenvård av 
aktiviteter som individerna tar eget initiativ till och som har för avsikt att 
upprätthålla välbefinnande, hälsa och liv. Omvårdnaden omfattar delvis att 
stärka patienternas egna förmågor att tillämpa egenvård. Kan patienterna eller 
patientens anhöriga inte utföra de nödvändiga egenvårdaktiviteter som krävs är 
det sjuksköterskans ansvar att stödja och uppmuntra till egenvård. Stödjande 
till egenvård innebär att se till varje individs unika egenvårdsbehov. 
Egenvårdsbehov är handlingar som är nödvändiga för patientens utveckling 
och funktion som människa. Begreppet egenvårdkrav innefattar 
egenvårdaktiviteter som ska utföras för att tillfredsställa patienternas 
utvecklingsmässiga och universella egenvårdsbehov som är relaterade till 
hälsoproblem. Sammanfattningsvis utgår Orems omvårdnadsteori av att 
komplettera patienternas egenvård där patienterna eller anhöriga inte klarar av 
att genomföra det på egen hand. Sjuksköterskans ska kunna bedöma 
patienternas egenvårdkrav och förmågan att utföra dem och därefter planera ett 
lämpligt omvårdnadssystem (ibid.). 

PROBLEMFORMULERING 
Patienter som drabbats av en hjärtinfarkt får utbildning om att det är viktigt 
med fysisk aktivitet som en del av rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt. 
Sjuksköterskans ansvar är att utbilda om fördelarna med fysisk aktivitet och att 
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motivera patienter till att delta i någon form av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet 
kan minska risken för att återinsjukna i en sekundär hjärtinfarkt. Att beskriva 
patienters erfarenheter av fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt är därför 
angeläget för att få ökad kunskap om hur det upplevs av patienter som drabbats 
samt för att kunna anpassa utbildningen till patienterna. 

SYFTE 
Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av fysisk aktivitet efter 
hjärtinfarkt.  

METOD 
Design 
Metoden som användes var litteraturstudie med systematiska sökningar och 
med beskrivande design med kvalitativ ansats. Metoden syftar till att skapa 
sammanfattningar av tidigare utförda empiriska studier (Forsberg & 
Wengström, 2016). Vetenskapliga artiklar som var relevanta granskades 
kritiskt och sammanställdes. 

Sökstrategi 
Litteratursökningarna utfördes i databaserna PsycINFO, Cinahl och SveMed+.  
PsycINFO täcker psykologisk forskning inom omvårdnad, medicin och andra 
närliggande områden, Cinahl innehåller sjukgymnastik, omvårdnad och 
arbetsterapi och SveMed+ är en databas som innehåller vårdforskning 
(Forsberg & Wengström, 2016). 
 
Sökorden som användes i studien identifierades utifrån syftet. Sökorden var 
myocardial infarction, exercise, physical activity, experience, heart attack, 
perception, rehabilitation och heart diseases. Några av orden trunkerades för att 
bredda sökningen (Bilaga 1). Synonymer till sökorden som användes 
identifierades med hjälp av MeSH (Bilaga 1). Sökorden kombinerades på olika 
sätt med hjälp av de booleska operatorerna AND som användes för att 
begränsa sökningen och OR som användes för att bredda sökningen (Forsberg 
& Wengström, 2016). Olika sökord användes i databaserna eftersom 
ämnesorden i databaserna skiljdes åt. Avgränsningarna som användes var 
engelskt språk, peer reviewed och att artiklar som söktes skulle vara 
publicerade mellan år 2007-2017 för att få fram så ny forskning som möjligt. 

Urval 
Inklusiontkriterier var att deltagarna i de olika studierna skulle ha drabbats av 
en hjärtinfarkt och att deras erfarenheter av fysisk aktivitet efter hjärtinfarkten 
fanns beskriven. Exklusionskriterier var patienter som inte hade någon 
erfarenhet av fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt. Urvalet utfördes i tre steg. I steg 
ett lästes titlar. I steg två lästes abstrakten till de artiklar som gick vidare från 
det första urvalssteget. I steg tre lästes de artiklar som valts ut från steg två i 
fulltext. Totalt lästes 335 titlar, 60 abstrakt samt 24 artiklar i fulltext. Slutligen 
valdes nio artiklar till studien och 15 artiklar exkluderades för att de inte 
svarade till syftet. Från PsycINFO användes tre artiklar, Cinahl genererade 
totalt fem artiklar och SveMed+ gav en artikel (Bilaga 1). 
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Granskning 
Granskningen av artiklarnas kvalité gjordes med hjälp av (Statens beredning 
för medicinsk utvärdering [SBU], 2009) granskningsmall. Efter att ha följt 
granskningsmallarna för den kvalitativa och kvantitativa bedömdes de nio 
artiklarna som inkluderades i studien ha medelhög kvalité. Ingen artikel 
exkluderades på grund av låg kvalité. 

Dataanalys 
Analysen som användes för att bearbeta och sammanställa de inkluderade 
artiklarnas resultat utgick Fribergs (2012) analys som består av fem steg. 
Resultaten av artiklarna granskades och fördes sedan samman till en ny helhet. 
Syftet var inte att lägga till det ena resultatet till det andra utan målet var att 
skapa något nytt (Friberg, 2012).  
 
I det första steget låg fokus på att läsa studiernas resultat flera gånger för att 
förstå vad de handlade om. I steg två identifierades nyckelfynd vilket innebär 
text som svarar till syftet från resultaten. Därefter identifierades teman som i 
föreliggande litteraturstudie var rädslor, oro, ångest, socialt stöd, motivation, 
utbildning samt att träna tillsammans. I det tredje steget sammanfördes 
nyckelfynden för att sedan kunna analyseras. I steg fyra identifierades likheter 
och skillnader i resultaten för att relatera studiernas resultat till varandra. I steg 
fem skapades nya övergripande teman (Friberg, 2012). Ur analysen 
identifierades fem teman; psykiska faktorer som påverkar fysisk aktivitet, 
utbildning och stöd, gruppträning, barriärer till fysisk aktivitet och en 
förändrad livsstil. 

Forskningsetiska överväganden 
När en litteraturstudie utförs ska etiska överväganden göras gällande hur 
studien presenteras. Ur ett etiskt synsätt redovisades alla resultat i studien och 
inte endast det som grundade sig i forskarens åsikter (Forsberg & Wengström, 
2016). Forskningsetiken handlar även om att inte skada, att visa respekt samt 
rättvisa i förhållande till personerna som deltar i forskningen. I forskningen 
uttrycks det med krav på konfidentialitet och informerat samtycke (Sandman & 
Kjellström, 2013). De tio vetenskapliga artiklarna som inkluderades till studien 
var granskade och godkända enligt en etisk kommitté alternativt att etiska 
överväganden stod grundligt beskrivet. Arbetet har präglats av ett objektivt 
förhållningssätt och författarnas förförståelse har hanterats. 

RESULTAT 
Syftet med litteraturstudie var att beskriva patienters erfarenheter av fysisk 
aktivitet efter hjärtinfarkt. Från dataanalysen framkom fem teman som 
beskriver patienters erfarenheter av fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt; psykiska 
faktorer som påverkar fysisk aktivitet, utbildning och stöd, gruppträning, en 
förändrad livsstil samt barriärer till aktivitet.  

Psykiska faktorer som påverkar fysisk aktivitet 
Patienterna kände en osäkerhet till om hjärtat skulle kunna klara av vad det 
utsattes för vilket skapade en ångest. De kunde inte agera fritt, och under en tid 
var de mycket försiktiga. Flera kände sig tveksamma till att träna på grund av 
rädslan för att deras hjärtan skulle vara för sköra. De var rädda att ta i för 
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mycket och att deras hjärtan då skulle få jobba för hårt och provocera en ny 
hjärtinfarkt (Simonÿ, Pedersen, Dreyer & Birkelund, 2015; Junehag, Asplund 
& Svedlund, 2013 ). 
 
Pulsökning och andfåddhet gjorde patienterna oroliga. De var rädda för att det 
kunde vara ett tecken på att deras hjärta var i fara och det bidrog till att de 
avstod från vissa övningar (Simonÿ et al., 2015; Mccorry, Corrigan, Tully, 
Dempster, Downey & Cupples, 2009). 
 
Rädslan för att träna hjärtat utgjorde enligt Simonÿ et al. (2015) en existentiell 
ångest som yttrade sig genom en osäkerhet i hur patienterna skulle bete 
sig/agera. Att delta i träningen var en utmaning för många. Trots ångesten såg 
patienterna träningen som en viktig ovärderlig hjälp. Träningen var inte bara 
ett fysiskt stöd utan också ett hjälpmedel för att minska den existentiella 
ångesten som hjärtat hade framkallat (ibid.). 

Utbildning och stöd 
Flera patienter beskrev att hälsovårdspersonalen inte indikerade att det var 
viktigt att delta i träning (Mccorry et al., 2009; Astin, Closs, McLenachan, 
Hunter & Priestley, 2008). Flera patienter hade rekommenderats att ta det lugnt 
men kände sig osäkra på vad det innebar och ville ha ytterligare vägledning. 
Andra fann att utbildning om fysiska aktivitetsgränser var oförenliga med deras 
känslor av välmående och energi. Patienterna hänvisade ofta till kan och kan 
inte, som en ny uppsättning av regler och gränser som ansågs behöva följas för 
att minimera framtida risker för hjärt- och kärlsjukdomar. Vissa accepterade 
dem medan andra fann att de begränsade deras vardagliga liv. Astin et al. 
(2008) förklarade att även om riktlinjerna för dagliga aktiviteter var 
användbara för patienterna var det enda sättet att lära sig genom sina egna 
dagliga upplevelser.  
 
Studien visade att patienterna var frustrerade över att de fick begränsat stöd 
och motivering när de gällde rehabilitering. De patienter som hade fått 
utbildning när de gällde träning tyckte att det var till hjälp men vissa hade svårt 
att ta till sig informationen. Patienter hade frågor och kände sig oroliga men 
hade ingen att prata med sin oro om. Några patienter hade stöd i form av 
vänner och familj men kände inte att de kunde prata med dem. Att prata med 
någon som varit med om samma sak hade hjälpt mer. När de fysiska symtomen 
avtog tyckte patienterna inte att de behövde resurserna (Jackson, McKinstry, 
Gregory & Amos, 2011; Astin, Atkin & Darr, 2007). 
 
Vita-européer visades vara mer proaktiva när det gällde att se till att anhöriga 
utförde någon slags fysisk aktivitet jämfört med syd asiater. I den sydasiatiska 
kulturen fanns risken att kvinnorna underminerade kulturella värderingar 
genom att gå ut på promenad ensamma. Flera familjer kommenterade också 
farorna med att kvinnorna gick ut på promenad själva. Just promenader var 
överrepresenterad som motionsform bland patienterna. Vissa av patienter blev 
motiverade av anhörigas uppmuntran, samtidigt som det i andra familjer 
orsakade spänning. Brist på socialt stöd ledde till minskad fysisk aktivitet. 
Många uttryckte hur de brukade gå med en vän, make eller barn men som blev 
för sjuk för att träna, dog eller flyttade. Då förändrades deras träningsbeteende 
eller i många fall upphörde (Astin et al., 2007; Traywick & Schoenberg, 2008). 
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Gruppträning 
Jackson et al. (2011) skildrade att flera av patienterna trodde att gruppträningen 
hade varit bra och gjort återhämtningen lättare både psykiskt och fysisk. De 
hade kunnat prata och jämföra erfarenheter om träning efter hjärtinfarkten 
tillsammans. Patienterna värderade varandras stöd högre än stöd från andra. 
 
Studier visade att patienter som deltog i träning efter hjärtinfarkt och som fick 
möjligheten att dela sina erfarenheter med andra blev till en grupp som stöttade 
varandra. En patient ansåg att det var en uppmuntrande upplevelse bara att vara 
i den positiva miljön där gruppaktiviteten ägde rum. Patienterna speglade och 
inspirerade varandra på ett sätt som hjälpte dem med hur de skulle fortsätta 
med sina liv efter hjärtinfarkten. En patient i gruppen ansåg att hon fick ut 
mycket mer av träningen när hon var tillsammans med dem som varit med om 
samma sak. Det skapade ett band mellan deltagarna att dela svårigheter. Att 
träna tillsammans skapade energi, glädje och teamkänsla. De kände sig mer 
engagerad med andra när de var med i en sådan grupp som fungerade 
tillsammans jämfört med om de skulle varit ensamma. Patienterna kände sig 
starkare när de delade erfarenheten i att försöka träna trots osäkerheten när de 
gällde hjärtat och hjärtats reaktion. De blev motiverade att utföra övningarna 
och patienten utvecklade självförtroende för övningarna genom att observera 
kamraterna. När de tränade tillsammans som lag vågade de ta ut sig mer och få 
upp pulsen vilket skapade självförtroende och en bra erfarenhet. Efter 
rehabiliteringen saknade de varandra och vissa hade svårt att hitta motivationen 
till att träna på egen hand (Simonÿ, Dreyer, Pedersen och Birkelund, 2016; 
Simonÿ et al., 2015). 

En förändrad livsstil 
På grund av den fysiska försämringen var patienterna mindre nöjda med livet 
de kunde leva efter en hjärtinfarkt. Det var jobbigt att känna sig fysiskt 
begränsade. Patienterna kämpade med rädsla och irritation när energi var 
otillräckligt och vanliga aktiviteter övergavs, sköts upp eller utfördes i 
reducerad skala. Även om riktlinjerna för dagliga aktiviteter var användbara för 
patienterna var det enda sättet att lära sig genom sina egna dagliga upplevelser. 
Patienterna behövde då anpassa sig till de nya individuella gränserna. 
Begreppet att få reda på hur långt de kunde pressa sig var en återkommande 
tanke. En minoritet av manliga individer hade ingen rädsla för att överträffa 
någon uppfattad fysisk markering. Snarare ignorerade de råden och överskred 
rekommendationerna. Männen drev sina fysiska nivåer till alarmerande gränser 
och bedömde därefter om de utvecklade några symtom. Det kunde beskrivas 
som att de försökte återfå eller behålla sin manliga roll och identitet. Mönstret 
framkom däremot inte hos kvinnor (Simonÿ et al., 2016; Astin et al, 2008; 
Astin et al., 2007).  
 
Junehag et al. (2013) redovisade att patienterna visste hur viktigt de var med 
fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt, vilket gjorde att de skaffade sig nya 
aktivitetsvanor som promenader dagligen och fick bättre fysisk kapacitet än 
innan. Flera menade att hjärtinfarkten hade varit en ögon öppnare för vad som 
var viktigt såsom träning och rörlighet. Några hade gått från att aldrig träna till 
att träna regelbundet och upplevde det värdefullt. 
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Mccorry et al. (2009) menar att patienter föredrog att vara fysiskt aktiva genom 
dagliga sysslor, såsom shopping eller hobbyer. Enligt forskarna i studien 
rapporterade ingen av patienterna att ytterligare träning behövdes. De betonade 
istället de sociala och psykologiska fördelarna med att hålla sig fysiskt aktiva. 
Att tillbringa tid med familjen minskade isoleringen vilket fick dem att känna 
sig mer självständiga i det dagliga livet. 

Barriärer till aktivitet 
Enligt Krittanawong et al. (2016) kunde barriärer för att delta i rehabilitering 
vara otillräcklig transport, ingen försäkring, kostnader, ingen energi eller att 
patienterna ansåg sig för sjuka för att utöva fysisk rehabilitering. Individer som 
hade varit aktiva innan de fick en hjärtinfarkt ansåg att träningen var ett slöseri 
med tid och att deras egen träning var bättre. Vissa hade testat men uppgav att 
det inte var värt tiden. Några patienter upplevde att de saknades bra 
anläggningar eller utrustning som var direkt lämpade för träningen de behövde 
utföra. Tidsbrist, ovana av träning, brist på motivation, osäkerhet och en känsla 
av utsatthet var ytterligare barriärer för fysisk aktivitet. Flera menade att det 
inte att det var någon mening med att träna eftersom de trodde att det inte 
skulle vara fördelaktigt för sin återhämtning. Patienterna trodde att de kunde 
återhämta sig utan rehabiliteringens resurser. Några ansåg även att deras ålder 
och samsjuklighet begränsade dem i att återfå hälsa (Jackson et al., 2011; 
Krittanawong et al., 2016). 
 
Patienterna upplevde att de kunde klara sig utan träningen. Många vittnade om 
att de bedömde att det var medicinen som förbättrade deras hälsa och inte 
rehabiliteringen. Träningen upplevdes inte heller ge en långsiktigt hållbar 
beteendeförändring då det ansågs som en kurs och det gjorde det möjligt för 
patienterna att efter kursens avslut återgå till sin tidigare nivå av fysisk 
aktivitet. På grund av försämrad fysisk kapacitet, trötthet, svaghet och minskad 
uthållighet kände sig patienter tillbakahållna. Några åt mediciner som sänkte 
pulsen vilket gjorde att de inte fick träna. Andfåddhet och svaga muskler 
begränsade många i dagliga aktiviteter. De kände sig tröttare och hade sämre 
fysisk kapacitet än innan hjärtinfarkten. Ett flertal patienter fick kämpa för att 
återgå till det normala och upplevde att det var en kamp att återfå sin tidigare 
aktivitetsnivå (Junehag et al., 2013; Mccorry et al., 2009). 
 
Resultatsammanfattning 
Patienterna kände en osäkerhet till om hjärtat skulle kunna klara av vad det 
utsattes för vilket skapade en ångest. De kunde inte agera fritt. Flera kände sig 
tveksamma till att träna på grund av rädslan för att deras hjärtan skulle vara för 
sköra. De var rädda att ta i för mycket och att deras hjärtan då skulle få jobba 
för hårt och provocera en ny hjärtinfarkt. Patienterna var frustrerade över att de 
fick begränsat stöd och motivering när de gällde rehabilitering. De patienter 
som hade fått utbildning när de gällde träning tyckte att det var till hjälp men 
vissa hade svårt att ta till sig informationen. Patienter hade frågor och kände 
sig oroliga men hade ingen att prata med sin oro om. Patienter som deltog i 
träning efter hjärtinfarkt och som fick möjligheten att dela sina erfarenheter 
med andra blev till en grupp som stöttade varandra. På grund av den fysiska 
försämringen var patienterna mindre nöjda med livet de kunde leva efter en 
hjärtinfarkt. Det var jobbigt att känna sig fysiskt begränsade. Patienterna 
kämpade med rädsla och irritation när energi var otillräckligt och vanliga 
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aktiviteter övergavs, sköts upp eller utfördes i reducerad skala. Barriärer för att 
delta i rehabilitering kunde vara otillräcklig transport, ingen försäkring, 
kostnader, ingen energi eller att patienterna ansåg sig för sjuka 
 
DISKUSSION 
Metoddiskussion 
En kvalitativ ansats valdes till studien. Metoden syftar till att beskriva och 
förstå t.ex. erfarenheter och strävar efter en helhets förståelse av en vald 
situation (Forsberg & Wengström, 2016). Litteraturstudien ansågs passande för 
att få en ökad förståelse om patienters erfarenheter av fysisk aktivitet efter en 
hjärtinfarkt. Sökningen gjordes i flera olika databaser för att få mer material. 
Ytterligare sökning i databaser som PubMed kunde ha utförts. Vid sökningen 
gjordes fritextsökningar på några ord eftersom det annars inte genererade 
tillräckligt med artiklar. Sökningarna gav åtta kvalitativa artiklar och en 
kvantitativ artikel som svarade till syftet. Kvalitativa artiklar föredrogs till 
resultatet då de ansågs svara till syftet. En kvantitativ studie inkluderades 
eftersom den ansågs lämplig och beskrev patienternas erfarenheter. 
Genom att begränsa årtalen till de inkluderade studierna möjliggjordes att få 
med så ny forskning som möjligt (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna 
valde att inte exkludera någon åldersgrupp eftersom erfarenheter av fysisk 
aktivitet efter en hjärtinfarkt efterfrågades i alla åldrar. Genom begränsningen 
peer-reviewed framkom artiklar som var granskade och hade därför hög 
tillförlitlighet. I sökning två användes inte något sökord för experience 
eftersom test sökningen visade att det begränsade antal artiklar (Bilaga1). I 
sökning två identifierades ett nytt sökord, rehabilitation från andra lästa artiklar 
ur sökning ett och användes därefter som ämnesord. I sökning tre användes 
databasen SveMed+ som använde sig av MeSH termer som ämnesord, 
experience byttes därför ut mot MeSH termen perception. Vid en test sökning i 
databasen gavs inga relevanta artiklar när exercise eller physical activity 
användes och valdes därför bort (Bilaga 1). Sökning fyra gjordes för att 
komplettera med ytterligare artiklar till studien då materialet som fanns inte 
ansågs vara tillräckligt. Hjälp av en bibliotekarie togs till sökning fyra. I MeSH 
identifierades sökordet heart diseases för att komplettera sökordet myocardial 
infarction och bredda sökningen. I sökningen användes explode (+) för att få 
med underordnade ämnesord och minska risken för att missa relevanta artiklar. 
Några av orden trunkerades och synonymer till nyckelorden användes för att få 
fram fler artiklar (Bilaga1). Risken att ha missat några artiklar på grund av 
sökorden ansågs vara låg då flera av artiklarna återkom under sökningarna. I 
urvalet lästes först artiklarna av båda författarna var och en för sig och sedan 
tillsammans. Det kan anses stärka tillförlitligheten i studien. Sökorden skiljde 
sig åt i de olika databaserna. De artiklar som inkluderades i studien har sitt 
ursprung i olika länder och innehöll såväl kvinnor och mäns erfarenheter vilket 
ansågs vara en styrka. Två artiklar som används i resultatet hade samma 
författare och att ytterligare en författare återkom i två artiklar. Artiklarna 
inkluderas trots detta eftersom de belyser olika delar av patienters erfarenheter. 
 
Dataanalysen som användes utgick Fribergs analys. Den ansågs lämplig vid 
analys av kvalitativ data när helheten i respektive studie skulle arbetas om till 
en ny helhet. Granskningen av artiklarna gjordes med hjälp av SBU:s 
granskningsmallar en för de kvalitativa artiklarna och en för den kvantitativa 
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för att garantera god kvalité och tillförlitlighet. Att författarna inte tidigare har 
granskat artiklar enligt granskningsmallarna kunde anses vara en svaghet. 
Forsbergs och Wengströms dataanalys kunde ha använts. Artiklarna var 
skrivna på engelska. Ingen av författarna har engelska som modersmål, risken 
för översättningsfel föreligger och det kan anses vara en svaghet. Författarna 
har strävat efter att behålla en objektivitet under hela arbetet genom att undvika 
egna värderingar och hantera den egna förförståelsen. Författarna ansåg att då 
studien belyser patienternas egna erfarenheter och upplevelser var det svårt att 
generalisera resultatet. 
 
Resultatdiskussion 
En förändrad livsstil 
Resultatet visade att patienterna hade svårt att engagera sig i fysisk aktivitet på 
grund av fysiska begränsningar, rädslor och otillräcklig energi. Patienterna 
upplevde att de var begränsade i vardagen. Studier uppvisade att patienter som 
inte utförde någon form av fysisk aktivitet hade lägre hälso- relaterad 
livskvalité.  Patienterna visste att det var viktigt med fysisk aktivitet efter en 
hjärtinfarkt. Många skaffade sig nya vanor och fick upp ögonen för vad som 
var viktigt (Krittanawong et al., 2016; Lovlien, Mundal och Hall-Lord, 2016). 
Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2005) beskrev att det var svårt att skapa 
nya vanor och därmed ändra sin livsstil. Bristande kunskap om hur en 
hälsosam livsstil såg ut var en av anledningarna till varför patienterna inte 
började med fysisk träning. Män i studien beskrev att de upplevde en 
otillräcklig motivation till träning.  
 
Lau-Walker (2007) studie belyste att patienter som upplevde att deras tillstånd 
efter hjärtinfarkten var under kontroll innan de skrevs ut kände större 
självförtroende till deras fysiska aktivitet. Patienterna behövde tid att känna sig 
säkra på sitt tillstånd efter hjärtinfarkten och det kunde ha stor betydelse för hur 
stor tillit de hade till sig själva i träningen. En egen reflektion är att det kan 
vara ett problem i dagens samhälle med tanke på att vårdtiderna blir allt 
kortare. Patienterna behövde tid till att komma över rädslor relaterade till sina 
tillstånd. Enligt Orems (2001) teori om egenvård hade sjuksköterskan till 
uppgift att inbringa stöd och hjälp för att kompensera där patientens egenvård 
brister. Det kunde handla om att sjuksköterskan skulle ge emotionellt 
engagemang och undervisning så att patienten själv utförde de 
egenvårdshandlingar som krävdes. Det var av betydelse att inte ge mer hjälp än 
vad som behövdes vad det gällde egenvårdbrister och kompensation från 
sjuksköterskan. Att förstå och ha kännedom om omvårdnadsteoretiska 
resonemang var viktigt inom området fysisk aktivitet för att sjuksköterskan 
skulle hitta en balans mellan hjälp och egenvård (Rydholm Hedman, 2009). 
Det handlade om egenvårdshandlingen fysisk aktivitet. Rydholm Hedmam 
(2009) menade att fysisk aktivitet skapade självständighet och hälsa hos 
patienten. Att hitta barriärer som patienterna kunde känna till fysisk aktivitet 
blev viktigt för sjuksköterskan att identifiera och respektera (Björvell & 
Thorell-Ekstrand, 2009).  
 
För att kunna hjälpa patienterna till fysisk aktivitet var det viktigt att ta reda på 
vad som var mest väsentligt för patienten för att få vara så självstyrande som 
möjligt. Att låta patienterna vara autonoma och utföra aktiviteterna utifrån sina 
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egna beslut. Bristande resurser och rättviseaspekter var en anledning till att 
sjuksköterskan borde uppmuntra och försöka få patienterna att själva utföra så 
mycket som möjligt av det de kan (Sandman & Kjellström, 2013). Genom att 
identifiera barriärer och hjälpa patienterna att ta sig förbi dem behövde 
sjuksköterskan förstå varför handlingen inte blev utförd. Var det för att 
patienten inte vill, inte kunde eller inte förstod? Om patienterna klarade sin 
egenvård upplevde de delaktighet och meningsfullhet vilket främjade 
patienternas välbefinnande (Rydholm Hedman, 2009). 
 
Rollen sjuksköterskorna hade i förhållande till träningen behövde redogöras för 
och förstärkas ytterligare inför framtida behov av personal som behövs för att 
stödja patienter med fysiska begränsningar (Rydholm-Hedman, 2009). En egen 
reflektion var att lägga resurser på behandling i form av träning var av 
betydelse även för att gynna samhället. Samhällets kostnad för att utbilda 
patienten i träning jämfört med farmakologiska åtgärder kan vara mer 
ekonomiskt hållbart och att föredra ur ett miljöperspektiv. Astin et al. (2007) 
skildrade några olikheter i kulturer. Resultatet visade att de vit-europeiska 
familjerna var mer proaktiva än de sydasiatiska familjerna vad det gällde att 
uppmuntra sina anhöriga till fysisk aktivitet. I de sydasiatiska familjerna kunde 
kvinnor som var ute och gick ensamma anses underminera kulturella 
värderingar. De vit-europeiska familjerna rapporterade inte liknande hinder till 
fysisk aktivitet. En likhet mellan kulturerna var att familjerna beskrev faran 
med att kvinnor gick ut själva om kvällarna.  
 
Astin et al. (2007) redovisade hur män i studien inte hade någon rädsla för att 
överskrida någon typ av fysisk begränsning eller markering som patienterna 
kallade det. Männen i studien pressade sig fysiskt till varnande gränser för att 
sedan utvärdera om de utvecklade några symtom. Männen drev det längre än 
vad de fått rekommenderat. Mönstret framkom inte hos kvinnor i samma 
studie. Fyndet avslöjade hur kön kunde påverka tolkningen och acceptansen av 
råden från vårdpersonal. Kristofferzon et al. (2005) visade att kvinnornas 
känsla av styrka kom från deras anhöriga och att de behövde ha stöd när de 
testade gränserna med fysisk aktivitet. Män i samma studie upplevde däremot 
att det var viktigt att ta egna initiativ och att lita på sin egen förmåga, kunskap 
och erfarenheter istället för att lita på råd från vårdpersonal. Det visar återigen 
på skillnader i hur kvinnor och män tog emot råd från vårdpersonal.  

SLUTSATS OCH KLINISK NYTTA 
Att förstå patienters erfarenheter av fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt är 
viktigt för att kunna förstå hur sjuksköterskan kan hjälpa patienterna att 
förändra sin livsstil till att bli mer aktiva. Genom utökad förståelse kan det 
fungera som en prevention mot en ny hjärtinfarkt. Rädslan för att drabbas av en 
ny hjärtinfarkt förekom hos ett flertal patienter vilket begränsade dem i att 
utöva någon form av fysisk aktivitet. Otillräcklig utbildning och motivation 
samt olika former av barriärer till fysisk aktivitet blev hinder. Hinder som att 
patienterna ansåg sig för sjuka, individer som hade varit aktiva innan de fick en 
hjärtinfarkt ansåg att träningen var ett slöseri med tid och att deras egen träning 
var bättre än rehabiliteringen. Patienterna saknade bra anläggningar eller 
utrustning som var lämpade för träningen de behövde utföra. Tidsbrist, ovana 
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av träning, brist på motivation, osäkerhet och en känsla av utsatthet fick 
patienterna att inte anta livsstilsförändringar. Sjuksköterskan skulle utbilda 
patienterna om sjukdomen och ge information om lämpliga aktiviteter, fråga 
om rädslor och stötta och motivera. Det var viktigt för både kvinnor och män 
att känna att sjuksköterskan tog sig tid för dem. Utbildningen skulle 
individanpassas och borde innefatta vad som förväntas efter hjärtinfarkten samt 
på längre sikt. Litteraturstudien visar att det är viktigt att förstå hur viktigt det 
är att förstå hur livet förändras både fysiskt och psykiskt efter en hjärtinfarkt. 
Kunskap om förändringarna är viktiga vid vårdplanering, stöttning och 
utbildning av patienter och anhöriga.  

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Fortsatt forskning kring livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt är angeläget. 
Samt hur sjuksköterskan kan hjälpa patienterna att anta en ny 
livsstilsförändring samt behålla livsstilsförändringarna på längre sikt. Fortsatt 
forskning om skillnader mellan män och kvinnor i fysisk aktivitet efter en 
hjärtinfarkt kan vara intressant. Kvinnor och män ser olika på att ta emot hjälp 
och då behöver sjuksköterskan förstå skillnaden. För att kunna anpassa 
rekommendationen för att nå ut till båda könen på bästa sätt. 
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Bilaga 1- Sökmatris 
Sökning 1 
 
Databas 
 
 

Sökord Antal 
träffar 

Urval 
1 
Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstrakt 

Urval 3 
Inkluderade 
artiklar 

Cinahl  
2017-
08-30 
 

#1 
(MH”Myocardial 
infarction”) 

33,274 
 
 
 
 

   

 #2 Heart attack* 
OR myocardial 
infarction* 

47,284 
 
 
 
 
 

   

 #3(MH”Exercise”) 35,805 
 

   

 #4 Physical 
activity OR 
physical exercise* 
OR exercise 
training (fritext) 

109,899    

 #5 Experience 
(fritext) 

142,317    

 # 6 #4 OR #3 131,541    
 #7 #1 OR #2 47,284    
 #8 #5 AND #6 

AND #7 
54    

 #8 Med limits, 
Peer reviewd, 
engelska, 2007-
2017 

33 33 15 2 
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Sökning 2 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
1  
Lästa 
titlar 

Urval 2  
Lästa 
abstrakt 

Urval 3 
Inkluderade 
artiklar 

PsychINFO 
2017-08-30 

#1 (DE”Myocardial 
infarction”) 
 

2,705 
 
 
 

   

 #2 (DE”Exercise ”) 25,510    
 #3 (DE” Physical 

activity”) 
15,598    

 #4 
(DE”Rehabilitation”) 

18,568    

 #5 #2 OR #3 OR#4 52,701    
 #6 #1 AND #5 201    
 #6 Med limits, peer 

reviewed, engelska, 
2007-2017 

59 59 20 3 

 

 

 

Sökning 3 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 
Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstrakt 

Urval 3 
Inkluderade 
artiklar 

SveMed+ 
2017-09-
14 

#1 
exp:”myocardial 
infarction 

1,351    

 #2 Perception* 
(fritext) 

709    

 #3 #1 AND #2 2    
 #3 Med 

limitations peer 
reviewed, 
engelska, 2007-
2017 

2 2 1 1 
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Sökning 4 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
1 
 Lästa 
titlar 

Urval 2  
Lästa 
abstrakt 

Urval 3 
Inkluderade 
artiklar 

Cinahl 
2017-
09-15 

#1(Mh”Myocardial 
Infarction+”) 

34,384    

 #2 (MH”Heart 
diseases+”) 

201,011    

 #3 (MH”Exercise+”) 81,138    
 #4 

(MH”Rehabilitation+”) 
217,697    

 #5 (MH”Perception+”) 63,714    
 #6 Experience* 

(fritext) 
288,442    

 #7 #1 OR #2 201,023    
 #8 #3 OR #4 270,224    
 #9 #5 OR #6 343,810    
 #10 #7 AND #8 AND 

#9  
429    

 #10 Med limitations 
peer reviewed, 
engelska, 2007-2017 

241 241 24 3 
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Bilaga 2- Artikelmatris 
 
Artikelmatris 1 
Författare 
Artikelns titel 
År 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Astin, F., Atkin, K., & 
Darr, A.(2007).  

European journal of 
cardiovascular nursing, 
7(1)  

Family support and 
cardiac rehabilitation: 
A comparative study of 
the experience of south 
asian and white-
european patients and 
their carer’s living in 
the united kingdom  

England  

 

Syftet var att utforska 
patienters tillgängliga 
familjestöd för 
sydasiatiska och vita 
europeiska patienter 
och att lyfta fram 
olikheter och likheter 
mellan dessa grupper 
med avseende i 
hjärtrehabilitering. 

Kvalitativ med 
semistrukturerade 
intervjuer. Explorativ 
design. 
 
45 sydasiatiska 
patienter med 37 olika 
karriärer och 20 vita-
europeer. 
 
I studien deltog 65 
patienter.  
Inklusionskriterier: 
Över 30 år, har varit 
inlagda på sjukhus med 
diagnosen: instabil 
angina, hjärtinfarkt eller 
bypass operation.  
Exklusionskriterier: 
Andra sjukdomar än 
ovannämnda, under 30 
år och tid sedan 
operation.  

Styrkor:  
Inga bortfall i studien. 
Tydligt beskriven 
analysmetod. 
 
Svagheter: Forskarna 
själva utförde studien 
och hade inte hanterat 
sin förförståelse i 
datainsamlingen eller 
analysen. En 
begränsning var den 
slutliga studiegruppen. 
En större studiegrupp 
med fler variationer i 
det kulturella avseendet 
kunde gett större 
möjlighet till att 
utforska variationer och 
likheter.  
 
Medelhög. 

Artikeln beskriver att 
minst hälften av 
patienternas familjer i 
studien uppmuntrade 
patienten till fysisk 
aktivitet. De som 
uppmuntrade var de 
som själva var aktiva. 
Familjer i Europa var 
mer proaktiv i 
uppmuntran till 
patienten än de 
asiatiska familjerna. 
Promenader var 
överrepresenterade i 
träningsform bland 
patienterna. 
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Datainsamling: 
De använde sig av 
tematiska guider för att 
utforska 
nyckelproblem.  
 
Analysmetod: Ord för 
ord transkribering. 
Intervjuerna lästes flera 
gånger för att 
identifiera teman och 
koncept.  
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Artikelmatris 2 

Författare 
Artikelns titel 
År 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Astin, F., Closs, J., 
McLenachan, J., 
Hunter, S., & Priestley, 
C. (2008). 
 
The information needs 
of patients treated with 
primary angioplasty for 
heart attack: An 
exploratory study. 
 
Patient education and 
counseling, 73(2) 
 
England 
 

Syftet var att utforska 
de självrapporterade 
hälsoproblemen hos 
hjärtinfarktpatienter 
som genomgått PCI 
under de två första 
veckorna av 
återhämtningen. 

Kvalitativ studie med 
intervjuer. Explorativ 
design. 
 
Alla patienter som var 
inlagda för PCI och 
pratade engelska blev 
inbjudna till studien av 
en sjuksköterska som 
inte annars hade något 
att göra med studien. 
Inkluderade både män 
och kvinnor. Sju 
patienter ville inte 
delta.  
Exklusionskriterier: 
De som tidigare haft 
hjärtinfarkt. 
Det deltog 19 med 
mellan 36-83. 
 
Analys: Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades ord för 
ord. Nyckelteman 

Styrkor: 
Forskarna tog in två 
självständiga personer 
för att analysera och 
hitta teman.  
De intervjuade inte utan 
tog hjälp av en erfaren 
intervjuare. 
De hade hanterat 
förförståelsen, tidigare 
kunskap och fördomar i 
data analysen.  
 
För att stärka 
tillförlitligheten av 
analysen skickade de ut 
en anonym kopia till 
alla deltagare som fick 
ge feedback. 
Data och analysmättnad 
råder. 
Svagheter: Resultatet 
redovisades inte i 
förhållande till en 
teoretisk referensram. 

Resultatet beskrev att 
många av deltagarna 
inte visste vart gränsen 
låg i fysisk aktivitet. 
Några män i studien 
upplevde ingen rädsla 
till att överstiga den 
fysiska gränsen och 
körde på och 
utvärderade när de 
kände av symptom. 
Vissa av deltagarna 
upplevde att de fick lära 
sig genom dagliga 
aktiviteter. 
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identifierades och 
kategoriserades. 

Medelhög. 
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Artikelmatris 3 

Författare 
Artikelns titel 
År 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Jackson, A. M., 
McKinstry, B. & Amos, 
A. (2011). 
  
A qualitative study 
exploring why people 
do not participate in 
cardiac rehabilitation 
and coronary heart 
disease self-help 
groups, and their 
rehabilitation 
experience without 
these resources. 
 
Primary Health Care 
Research & 
Development, 13(1) 
 
Skottland. 
 

Studien syftar till att 
förstå icke-deltagande i 
CR- och CHD-
självhjälpsgrupper från 
de icke-deltagande 
parternas perspektiv 
och för att ge insikt om 
deras erfarenhet och 
dess betydande i 
träningen i med 
avsaknad av dessa 
resurser. 
 

Retroperspektiv 
deskriptiv design. 
 
Brev skickades ut till 
patienter som hade 
blivit utskrivna ifrån ett 
sjukhus i Lothian de 
senaste 4-6 månaderna. 
Urvalskriterier var 
graden av icke-
deltagande, kön ålder, 
geografiskt område och 
etnicitet. 
53 gick med på att 
intervjuas. Grundliga 
intervjuer gjordes med 
27 personer som haft en 
MI, och med 17 
anhöriga. 
 
De baserades på en 
ämnesguide med 
nyckelteman. 
  
Analysmetod. 

Styrkor: 
Urvalet är relevant. 
Resultatet är logiskt och 
begripligt och svarar 
mot syftet. De 
diskuterar datamättnad 
och kollade att de hade 
nått det. De hade 
hanterat sin 
förförståelse. 
 
Svagheter: 
Urvalet inte är tydligt 
beskrivet utifrån vilken 
ålder, vilket kön man 
ville ha med i studien. 
 
Medelhög. 

Resultatet visade att 
några patienter tyckte 
att de kunde återhämta 
sig på egen hand, vissa 
tyckte att deras ålder 
och samsjuklighet 
hindrade dem i att 
återfå hälsa. Några 
patienter tyckte att 
avstånd och arbetstider 
hindrade dem ifrån att 
delta i träningen. Alla 
patienter blev inte 
tillfrågade om att delta i 
rehabilitering. 
Vissa patienter tyckte i 
efterhand att de kunde 
varit bra att gå för att få 
prata med andra som 
varit med om samma 
sak men valde att inte 
gå för att de inte trodde 
att de skulle påverka 
hälsan 
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Grounded theory based 
analytical approach.  
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Artikelmatris 4 

Författare 
Artikelns titel 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Junehag, L., Asplund, 
K., & Svedlund, M. 
(2013).  
 
Perceptions of illness, 
lifestyle and support 
after an acute 
myocardial infarction. 
Scandinavian  
 
Journal of Caring 
Sciences, 28(2) 
 
Sverige 
 

Syftet var att beskriva 
patienternas 
individuella 
uppfattningar om deras 
livsstil och stöd, 1 år 
efter en AMI, med eller 
utan mentorskap. 
 

Kvalitativ deskriptiv 
design. 
 
Semistrukturerade 
individuella intervjuer. 
Öppna frågor och 
ämnesspecifika frågor. 
De rekryterades av 
kranskärlssjuksköterska 
på en uppföljning två 
veckor efter 
utskrivning. 
Alla deltagare kom 
ifrån gles befolkade län 
i mitten och norra 
Sverige. 20 deltagare. 
14 män och sex 
kvinnor. 11 stycken 
fick en mentor och nio 
fick inte baserat på 
ålder, kön och 
lokalisering. 
Analysmetod. 
Ämnes innehållsanalys 
användes. 

Styrkor: 
Artikeln var lätt att 
följa. Urval och 
datainsamling är 
relevant till syftet. De 
diskuterar 
överförbarhet. 
 
Svagheter: 
De hanterar inte sin 
förförståelse i varken 
analys eller 
datainsamlingen. De 
nämner heller inget om 
datamättnad. Varför 
deltog endast 20 
individer, deltog alla 
som blev frågade.  
 
Medelhög.  
 

Resultatet visade att ha 
en mentor kunde vara 
till hjälp för patienten. 
De fungerade som ett 
stöd. Det fanns en oro 
för vad hjärtat klarade 
och rädslan för att 
drabbas av en andra 
hjärtinfarkt fanns. 
Patienterna förstod 
fördelarna med 
fysiskaktivitet vilket 
gjorde att de ändrade 
sina livsstilar, det ledde 
till att de fick bättre 
fysisk kapacitet 
tidigare. De försökte 
minska stress och oro 
och mådde då bättre. 
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Artikelmatris 5 

Författare 
Artikelns titel 
År 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Krittanawong, C., 
Tweet, M. S., Hayes, S. 
E., Bowman, M. J., 
Gulati, R., Squires, R. 
W., & Hayes, S. N 
(2016). 
 
Usefulness of Cardiac 
Rehabilitation After 
Spontaneous Coronary 
Artery Dissection. 
 
The American Journal 
of Cardiology, 117(10) 
 
USA.  
 

Syftet var att förstå 
rollen av 
hjärtrehabilitering hos 
patienter med spontan 
kransartärdesektion i 
Mayo Clinic SCAD-
registret. 
 

Kohortstudie, 
Kvantitativ ansats. 
Explorativ design. 
 
Datainsamling skedde 
genom journaler och 
frågeformulär. 
Inklusionskriterier: 
Patienter som hade haft 
en hjärtinfarkt.  
419 patienter blev 
tillfrågade varav 354 
patienter deltog i 
studien. 
 
Analysmetod: 
Statistiskt beskrivande 
och jämförande analys. 

Styrkor:  
Var att grupperna var 
lika vid baslinjen. 
Författarna hade ingen 
intressekonflikt att 
rapportera. 
 
Svagheter: 
Datan var endast 
inhämtat vid ett tillfälle 
vilket kan påverka 
generaliseringen, 
eftersom måendet efter 
hjärtinfarkten var olika. 
 
Medelhög.  

Resultatet visade att 
patienterna tyckte att 
det fanns hinder som 
gjorde att de inte 
tränade som transport 
och försäkringsskydd. 
Vissa ansåg att de var 
för sjuka eller inte hade 
någon energi till att 
träna. Några patienter 
tyckte inte att 
träningsprogrammen 
mötte deras behov. De 
var aktiva innan 
hjärtinfarkten och 
tyckte då att 
träningsprogrammen 
var slöseri med tid, att 
deras egna 
träningsrutiner var 
bättre. 
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Artikelmatris 6 

Författare 
Artikelns titel 
År 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Mccorry, N. K., 
Corrigan, M., Tully, 
M. A., Downey, B., & 
Cupples, M. E. (2009).  

Perception of exercise 
among people who 
have not attended 
cardiac rehabilitatio n 
following myocardial 
infarction  

Journal of health 
psychology 14(7)  

Nordirland 

 

Studiens syfte var att 
utforska patienternas 
uppfattning om motion 
för att främja hjärtats 
återhämtning efter en 
hjärtinfarkt, inom 
ramen för 
hjärtrehabilitering 
bland män och kvinnor 
som inte deltog i någon 
träning 

 

Semistrukturerade 
intervjuer. Explorativ 
design. 

Inklusionskriterier: Män 
och kvinnor som drabbats 
av en hjärtinfarkt mellan 
februari 2005 och 
november 2006. De 
inkluderade i studien var de 
som inte hade genomgått 
ett formellt 
hjärtrehabiliteringsprogram. 
Varierande åldrar, 
geografiska platser och med 
olika socioekonomisk 
bakgrund. 
Exklusionskriterier: 
Personer som hade 
genomgått ett 
hjärtrehabiliteringsprogram 
Bortfall: Fyra deltagare.  

Slutligen var det 14 
personer åtta män och sex 

Styrkor: Urvalet för 
studien var relevant 
och forskaren 
maximerade 
variationen genom att 
välja varierande åldrar, 
socioekonomisk a 
bakgrunder och 
personer på olika 
geografiska platser. 
Datainsamling och 
analysmetoden var 
grundligt beskriven. 
Studien utgick från ett 
väldefinierat syfte.  

Studiens design gjorde 
att den an generaliseras 
till liknande kulturer.  

Svagheter: Forskaren 
hade inte angett sin 
egen förförståelse i 
relation till 
datainsamlingen och 

Analysen indikerade 
att många av 
deltagarna inte var 
bekanta med de 
kardiovaskulära 
fördelarna med 
träning. De trodde att 
det räckte med att hålla 
sig fysiskt aktiva med 
vardagliga aktiviteter. 
Vårdpersonalen 
uppfattades vid flera 
tillfällen tona ned 
betydelsen av träning 
istället för att 
informera om 
fördelarna med att 
träna. 
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kvinnor, med åldrar från 34 
till 82 år. De flesta 
intervjuerna genomfördes 
ungefär ett år efter att de 
hade fått en hjärtinfarkt.  

Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer som spelades in 
och transkriberades ord för 
ord med patienternas 
samtycke. Analysmetod: 
Analysen av datan från 
intervjuerna framskred 
samtidigt som de 
genomfördes. Varje 
transkription lästes om flera 
gånger för att grundligt lära 
känna deltagaren. Enheter 
av mening som beskrev 
deltagarens data 
extraherades och 
kanaliserad i olika teman.   

 

 

analysen.  

Medelhög. 
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Artikelmatris 7 

Författare 
Artikelns titel 
År 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Simonÿ, C. P., Dreyer, 
P., Pedersen, B. D., & 
Birkelund, R. (2016). 
 
It´s not just a Minor 
Thing- A 
phenomenological-
Hermeneutic Study of 
Patients Experiences 
when afflicted by a 
Minor Heart Attack and 
Participating in Cardiac 
Rehabilitation. 
Scandinavian  
 
Journal of Caring 
Sciences, 31(2) 
 
Danmark.  
 

Att få en djupare 
förståelse för hur 
patienter som drabbats 
av en mindre hjärtattack 
upplever sin 
livssituation när de 
följer 
hjärtrehabilitering. 
 

Fenomenologisk 
hermeneutisk ansats. 
Deskriptiv design. 
 
Fokusgrupp med 
semistrukturerade 
intervjuer och 
individuella intervjuer 
som var 
semistrukturerade och 
innehöll några öppna 
frågor. 
Deltagarna blev 
tillfrågade när de var på 
konsultation på 
sjukhuset.   
Inklusionskriterier: 
Deltagarna skulle delta 
i exercise-based cardiac 
rehabilitation (ECR), ha 
drabbats av en mindre 
hjärtattack eller 
diagnostiserats med 
UAP eller NSTEMI, 
prata danska och de 

Styrkor: 
Analys och 
datainsamling är tydligt 
beskriven och de har 
valt en relevant analys 
och datainsamling som 
svarar mot syftet. 
Resultatet var lätt att 
följa och tydligt 
beskrivet. De diskuterar 
överförbarheten. 
 
Svagheter:  
De diskuterar inte 
relationen mellan 
forskare och urval, inte 
heller något om analys- 
eller datamättnad. 
Forskaren nämnde inget 
om förförståelse. 
 
Medelhög.  

Resultatet visade att 
patienterna mådde 
dåligt både psykiskt och 
fysiskt efter en 
hjärtinfarkt och att de 
tyckte att det var 
jobbigt att ha tappat den 
fysiska förmågan de 
hade innan. De var nu 
mer trötta och oroliga. 
Att vara med andra 
patienter på träningen 
underlättade deras 
vardag och övergång i 
livet. 
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skulle inte ha några 
andra sjukdomar. 
 
13 deltagare blev 
tillfrågade och 11 
deltog, en föll bort på 
grund av språket och en 
föll bort på grund av 
logistiska skäl. Totalt 
deltog nio män och två 
kvinnor mellan åldrarna 
59-87. 
 
Analysmetod. 
transkriberar intervjuer 
genom en 
fenomenologisk-
hermeneutisk tolkning. 
Naiv förståelse, 
strukturell analys och 
kritisk tolkning.  
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Artikelmatris 8 

Författare 
Artikelns titel 
År 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Simonÿ, C.P., Pedersen, 
B.D., Dreyer, P., & 
Birkelund, R. (2015).  

Dealing with existential 
anxiety in exercise-
based cardiac 
rehabilitation: a 
Phenomenological- 
hermeneutic study of 
patients lives 
experinces.  

Journal of Clinical 
Nursing. 24(17-18)  

Danmark.  

 

Syftet var att undersöka 
patienters erfarenheter 
av träningsbaserad 
hjärt- rehabilitering.  

 

Fenomenologisk 
hermeneutisk ansats. 
Explorativ design.  

Av 13 patienter deltog 
11 patienter. 
Inklusionskriterier: 
Första inskrivningen i 
UAP/NSTEMI-CR, tala 
danska och inte lida av 
några andra livshotande 
tillstånd. Två patienter 
föll bort på grund av 
språk och en på grund 
av logistiska orsaker. 
Nio män och två 
kvinnor deltog, de 
följdes under 16-20 
veckor. De deltog i tre 
olika men lika ECR 
program, två gånger i 
veckan under 1,5 
timma.  

 

Styrkor: Urvalet är 
relevant och 
datainsamlingen är 
tydligt beskriven. 
Forskaren hade hanterat 
sin förförståelse till 
datainsamlingen och 
analysen är tydligt 
beskriven.  

Svagheter: De inte 
har beskrivit relationen 
mellan forskare och 
urvalet, de har heller 
inte beskrivit något om 
data- eller 
analysmättnad.  

Medelhög. 

Resultatet visade att det 
fanns fysiska och 
psykiska svårigheter. 
Tre teman kunde 
identifieras: Oro 
gällande träning: de var 
osäkra på vad hjärtat 
klarade. Uppmuntran av 
att träna tillsammans: 
de kunde stötta och 
uppmuntra varandra.  

Växande förtroende till 
hjärtat: ledde till att de 
tyckte om att vara 
fysiskt aktiva.  
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Artikelmatris 9 

Författare 
Artikelns titel 
År 
Tidskrift 
Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Traywick, L. S., & 
Schoenberg, N. E. 
(2008).  

Determinants of 
Exercie Among Older 
Female Heart Attack 
Survivors.  

Journal of Applied 
Gerontology, 27(1)  

USA.  

 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
påverkan av träning 
bland äldre kvinnor 
som hade överlevt en 
hjärtinfarkt.  

 

Kvalitativ studie. 
Explorativ design.  

Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Inklusionskriterier: 
Kvinnor med en 
diagnostiserad 
hjärtinfarkt som talade 
engelska. 
Exklusionskriterier: 
Deltagare som hörde 
dålig, ovilliga eller som 
hade svårt att tala och 
de som var för sjuka. 
Olika metoder för urval 
användes för att få en 
varierad studiegrupp. 
Urvalet bestod av 45 
deltagare.  

Analys: Intervjuerna 
transkriberades ord för 
ord, kodades och 

Styrkor: Forskarna hade 
hanterat sin 
förförståelse.  

Svaghet: Nämner 
inget om datamättnad. 
Resultatet är inte 
presenterat i 
förhållande till en 
teoretisk referensram.  

Medelhög. 

Resultatet visade att 
flera faktorer som 
påverkar träningen hos 
kvinnor. Socialt stöd, 
tidigare erfarenheter av 
träning och rädslor. 
Många av kvinnorna 
kände en bristande 
motivation I kontrast 
med det uppgav många 
kvinnor att träning fick 
dem att må bättre, de 
fick mer energi och att 
det minskade stress. 
Träningsformerna 
varierade.  
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analyserades.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


