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Sammanfattning 

Kranskärlssjukdomar är på grund av deras utbredning en stor utmaning för sjukvården. 

Klienter med kranskärlssjukdom erbjuds sekundärpreventiva program som planeras och 

genomförs av sjuksköterskor. Livsstilsförändring är en del i sekundärpreventionen. Syftet 

med föreliggande arbete är att beskriva mål för klienten och påverkande faktorer i dennes 

förändringsprocess. Arbetet är en systematisk litteraturstudie. Nio vetenskapliga artiklar 

analyserades. Målen för livsstilsförändringar beskrivs som individuella eller 

överensstämmande med sjukvårdens rekommendationer. Målen är relaterade till fysisk 

aktivitet, kosthållning, rökning, stresshantering och medicinering. Påverkande faktorer kan 

delas in i somatiska, kognitiva och emotionella samt sociala och praktiska faktorer. 

Föreliggande arbete anses vara relevant för den praktiska verksamheten. Vetenskapliga 

studier om betydelsen av individuella målbeskrivningar efterlyses. Vikten av kontinuitet i 

uppföljningen betonas.  
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1 Inledning 

 

Nu hade jag som hjärtpatient åter en mängd förbud kring ätandet och de 

gamla infantila minnena kring maten och det barnsliga trotset väcktes lätt 

upp. Så blev grönsakerna ”tvångssallad” och den feta franska osten 

började ge dåligt samvete, nödtorftigt bortspolat med ett glas ”nyttigt” 

rödvin. (Crafoord, 2004, s. 144) 

 

Så beskriver Clarence Crafoord i sin bok ”Hjärtats oro” några av sina upplevelser i samband 

med ett rehabiliteringsprogram efter hjärtinfarkt. Boken bjuder på många funderingar kring 

sjukvårdens bemötande av människors frågor, tankar och fantasier när livet visar sig vara 

skört. Detta arbete bygger bland annat på inspiration från Crafoords bok.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Kranskärlssjukdomar 

2.1.1 Begrepp 

Detta arbete handlar om människor som drabbats av kranskärlssjukdomar. Dessa personer har 

överlevt en akut hjärtinfarkt, fått diagnosen angina pectoris eller har genomgått koronär 

angioplastik och/eller kranskärlskirurgi. Synonymer som används för kranskärlssjukdom är 

ischemisk hjärtsjukdom, kardiovaskulär sjukdom och koronärt arteriell sjukdom (American 

Heart Association, 2005). De vanligaste grundsjukdomarna för kranskärlssjukdom är 

aterosklerotisk kranskärlssjukdom, hypertoni och diabetes typ 2 (Socialstyrelsen 2004a). 

 

2.1.2 Prevalens och kostnader 

World Health Organization (2002b) anger att kranskärlssjukdomar idag är den största orsaken 

till för tidigt död ur ett globalt perspektiv. Varje år dör 3,8 miljoner män och 3,4 miljoner 

kvinnor av kranskärlssjukdomar. Det finns inga geografiska, könsrelaterade eller 

socioekonomiska gränser för dessa sjukdomar. Kranskärlssjukdomar är den näst mest 

betydelsefulla orsaken till förlust av ”friska” levnadsår (Disability Adjusted LifeYears’ lost) i 

världen.  
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Under perioden 1987 till 2002 insjuknade 500 000 personer i akut hjärtinfarkt i Sverige. 

Antalet sjuka personer beräknas för samma period till 640 000 (Socialstyrelsen, 2005). Varje 

år får uppskattningsvis 10 000 personer diagnosen angina pectoris i Sverige. Prevalensen för 

denna sjukdom anges med 200 000 personer för år 2004 (Socialstyrelsen, 2004a).  

 

Hjärtinfarkt och angina pectoris upplevs av de berörda och deras närstående som en svår 

livskris som leder till mycket lidande (Perski, 1999). Förutom de individuella kostnaderna 

beräknar Socialstyrelsen (2004b) de direkta och indirekta samhällskostnaderna för alla hjärt-

kärlsjukdomar till över 22 miljarder kronor per år.  

 

2.1.3 Riskfaktorer 

Till de viktigaste riskfaktorerna för kranskärlssjukdomar räknas rökning, höga blodfettvärden, 

låg fysisk aktivitet, övervikt och diabetes mellitus. Andra biologiska faktorer som kan 

relateras till förändrad risk för kranskärlssjukdomar är ålder, hereditet, kön och hypertoni 

(Socialstyrelsen, 2004a). Billing (2000) betonar den roll som psykosociala faktorer spelar för 

utvecklandet av kranskärlssjukdomar. Till psykosociala faktorer räknas t.ex. socialt stöd, 

mental stress, arbetssituation och personlighetstyp.  

 

Enligt Bengtsson (2000) drabbas personer med ett mindre utvecklat socialt nätverk i högre 

utsträckning av kranskärlssjukdomar än personer som har ett välutvecklat nätverk. Långvarig 

stress, upplevelse av hög psykisk påfrestning i arbetet och oro över att inte klara 

arbetsuppgifterna har visat sig öka risken för hjärtinfarkt hos både män och kvinnor. Fridlund 

(2000) påpekar att sociala kontakter, som annars är en källa för hälsofrämjande stöd, av 

kvinnor kan upplevas som en stressfaktor med många förpliktelser. Att ständigt finnas där för 

någon annan, att inte ha tid för sin hälsa och att vara konstant trött och utarbetad anses leda 

till symtom som direkt kan relateras till kranskärlssjukdom. 

 

Depressiva symtom har visats sig vara vanligare hos kvinnor med kranskärlssjukdomar än hos 

friska kvinnor. Depression är både en riskfaktor för och en följd av sjukdomen, menar Billing 

(2000). 

 

Människor med lägre social och ekonomisk levnadsstandard insjuknar i större utsträckning i 

kranskärlssjukdomar än människor med högre standard (Bengtson, 2000). En rad andra 
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riskfaktorer är kopplade till socialgruppstillhörighet t.ex. rökning, att kunna påverka sin 

situation, ekonomiska problem och relationsproblem. Det finns ett ständigt växelspel mellan 

levnadsvanor, känslomässiga reaktioner och den psykosociala miljön, menar Billing (2000). 

 

Redan på 1950-talet beskrevs det beteendemönstret och de känsloreaktioner som kallas för 

typ-A-beteende. Personer med typ-A-beteende anses föra en oavbruten kamp för att 

åstadkomma allt mer på allt kortare tid (Billing, 2000). Fientlighet, otålighet och cynism är de 

mest patogena komponenterna i typ-A-beteendet. I stora befolkningsstudier har man kunnat 

visa på ett samband mellan typ-A-beteende och kranskärlssjukdomar (Billing, 2000; Burell, 

1992).  

 

Förekomsten och effekterna av typ-A-beteendet hos kvinnor är dock föga studerat. Kvinnor 

ingår mer sällan i studier kring hjärt-kärlsjukdomar. De är äldre vid sjukdomsdebuten och 

studierna har ofta en övre åldersgräns (Billing, 2000).  

 

2.2 Rehabilitering och sekundärprevention 

2.2.1 Begrepp 

I Nationalencyklopedin (1994) definieras begreppet rehabilitering som återställande av 

förlorad funktion, att vidta medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala åtgärder för att 

hjälpa en sjuk eller skadad person att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga. Med 

hjärtrehabilitering avses enligt Socialstyrelsen (2004a) de åtgärder som vidtas för att en 

person med genomgången hjärtsjukdom ska kunna motverka att sjukdomen förvärras och för 

att man ska kunna återgå till ett liv i balans i samhället. Hjärtrehabiliteringen består av tre 

faser: 

1. Tidig mobilisering och riskbedömning 

2. Fysisk träning, rådgivning, psykosocialt stöd och återgång till arbetet 

3. Livslång uppföljning, behandling av riskfaktorer och upprätthållande av fysisk 

aktivitet 

 

Prevention är ett samlingsbegrepp för åtgärder som syftar till att bevara god hälsa och att 

förhindra att skador och sjukdomar uppkommer eller förvärras (Nationalencyklopedin, 1994). 

Prevention brukar delas in i primär- och sekundärprevention. Primärprevention syftar till att 

sjukdomen inte skall inträffa, sekundärpreventionen till att på kort och lång sikt förhindra 
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död, återinsjuknande, fortskridande av sjukdomen och allvarliga komplikationer (Social-

styrelsen, 2004a). Socialstyrelsen (1992) och Pellmer & Wramner (2001) skiljer dessutom 

mellan sekundär och tertiär prevention. Sekundärprevention är då insatser i form av tidigt 

upptäckt och behandling av ohälsa. Tertiärprevention innefattar rehabilitering, behandling av 

handikapp och åtgärder för att förhindra försämring av befintligt sjukdom.  

 

Termen sekundärprevention används i detta arbete i dess bredare betydelse i enlighet med 

Socialstyrelsen (2004a). I begreppet ingår tidiga interventioner och långsiktiga insatser för att 

förlänga och förbättra effekterna. Även rehabiliterande åtgärder innefattas av 

sekundärprevention.  

 

2.2.2 Målen för sekundärprevention 

Målen för sekundärprevention beskrivs av Socialstyrelsen (2004a) som livsstilsrelaterade och 

biologiska. Med livsstilsrelaterade mål avses rökstopp, regelbunden motion, kostvanor enligt 

Svenska Näringsrekommendationer och framgångsrik stresshantering. Med de biologiska 

målen menas sänkning av totalkolesterol under 5 mmol/l och LDL-kolesterol under 3 mmol/l, 

minskning av övervikt (Body Mass Index <25), normal glukosomsättning samt ett blodtryck 

som ligger under140/90 mm Hg.  

 

Burell (1992), som har ett beteendevetenskapligt perspektiv, beskriver kardiell 

sekundärprevention som en verksamhet som under professionell ledning initierar och 

möjliggör för klienten att utveckla färdigheter som behövs för att bevara och eventuellt 

förbättra hälsan. Målen med ett beteendeinriktat program är förbättrad självkännedom, att 

kunna förutse sina egna reaktioner och att kunna handskas med smärtor och symtom på ett 

adekvat sätt. Klienten lär sig att lösa problem på ett aktivt sätt, vilket minskar stress och 

förebygger depression. Förändrade kognitiva mönster kan ge klienten en mer positiv 

förväntan på framtiden och den egna förmågan.  

 

2.2.3 Compliance 

Klientens benägenhet att följa medicinska ordinationer, både vad gäller medicinering och 

livsstil, brukar kallas för compliance. Begreppet associerar till lydnad och bygger på ett 

behavioristiskt antagande om att människors handlingar kan förutsägas och styras (Hansson 

Scherman, 1998). Det är ett vanligt förekommande fenomen inom kardiell sekundär-
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prevention att klienten inte följer de behandlingsregimer som rekommenderas (Burrell, 1992; 

Campbell, Thain, Deans, Ritchie & Rawles, 1998; World Health Organization, 2002a). 

Sjuksköterskan konfronteras här med motstridiga etiska förhållningssätt. Autonomiprincipen 

kräver respekt för klientens egen vilja och hälsobeslut utifrån tanken om personens 

okränkbarhet och inneboende värde. Göra-gott-principen föreskriver att sjukvårdspersonalen 

har en plikt att göra sitt bästa för att rädda liv och lindra smärta (Henriksen & Vetlesen, 

2001). 

 

Burell (1992) och Rydén & Stenström (2000) diskuterar olika åtgärder för att öka 

följsamheten. Möjliga strategier är att sträva efter att minska komplexiteten i behandlingen, 

att försöka att anpassa behandlingsregimen till klientens livsmönster och att systematiskt 

utnyttja det sociala stödet närstående och självhjälpsgrupper kan ge. Möjligheten till 

följsamhet ökar under förhållanden av kontinuitet och långsiktighet. Innehållet i 

sekundärpreventiva program måste av klienten upplevas som anpassade till hans/hennes 

personliga situation och problem. 

 

Friberg & Hansson Scherman (2005) efterlyser en strategi för klientutbildning som skiftar 

fokus från lydnad och kunskapsöverföring till en kvalitativ förändring av klientens 

upplevelser och tolkningar av sin omvärld. De aspekter av sjukdomen som en person är mest 

oroad över eller fokuserar på avgör vilken betydelse sjukdomen har för den personen. Målet 

med utbildningen bör vara att möjliggöra en förändring av betydelsen av och förståelsen för 

sjukdomen. Detta kräver att sjukvårdens syn på sjukdomen kontrasteras mot klienternas syn. 

Istället för att fokusera på de icke-följsamma personerna, borde förhållanden skapas där 

förståelsen, och därmed även beteendemönstren, förändras. 

 

2.3 Livsstilsförändringar 

2.3.1 Förändring som process 

Beteendeförändring beskrivs som en process (Arborelius, 2001; Burell & Lindahl, 1999; 

Fleury, 1997; Rankin & Stallings, 2001). Arborelius (2001) redogör för olika stadier i denna 

förändringsprocess: innan man är medveten, övervägande, handling och vidmakthållande. 

Början till förändringen är en upplevd konflikt som rör klientens levnadsvanor.  

Sjuksköterskan bör underlätta för klienten att ta ställning till sina levnadsvanor istället för att 

övertyga till en livsstilsförändring. Beslutet om förändring inleder handlingsfasen. Betydelsen 
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av att låta klientens egna föreställningar styra förändringen betonas. I vidmakthållandefasen 

spelar sjuksköterskan en viktig roll som stödperson som motiverar och uppmuntrar klienten.  

 

Enligt Fleury (1997) speglar förändringsprocessen de sätt på vilka individen sätter upp mål, 

värderar dessa, etablerar standarder för beteende, vidmakthåller nya beteenden och stärker 

beteendemönster. Beteendeförändringar kräver självkännedom, motivation och förmågan att 

kunna agera utifrån sina målsättningar. Självkännedom inkluderar en förändrad bild av sig 

själv, en bild av en möjlig person med andra levnadsvanor. Fleury (1997) framhåller vikten av 

målens innebörd för klienten. Det har visats att målen ofta sätts utifrån andra grunder än deras 

betydelse för hälsan. Rankin & Stallings (2001) menar att målen för beteendeförändringen ska 

sättas i en verklig dialog mellan sjuksköterska och klient.   

 

2.3.2 Förändringens förutsättningar 

Nyckeln till förändring är inte kunskap. Människors beteende påverkas i hög grad av 

emotionella faktorer jämte attityder, uppfattningar och information, menar Arborelius (2001). 

Rankin & Stallings (2001) hävdar att känslor av rädsla, skam och sorg är vanliga när en 

människa konfronteras med en förändrad självbild. Dessa känslor beskrivs som hinder för 

inlärningen. Burell & Lindahl (1999) anser att det inte alltid finns en överensstämmelse 

mellan attityder och beteenden. En negativ inställning till rökning leder inte automatisk till 

rökstopp. Attitydförändringar är därför otillräckliga för beteendeförändringar. 

 

Enligt Health-belief-modellen, som utvecklades på 1950-talet för att kunna bedöma 

benägenheten för hälsofrämjande beteenden hos en person, ändrar personen sitt beteende om 

den har motiv för detta. Människors föreställningar av sjukdom och hälsa styr deras beteende. 

Ett motiv för förändringar är att den egna hälsan upplevs som något viktigt, att personen 

känner sig sårbar och att hon upplever sjukdomen som ett hot. I arbetet med modellen 

fokuseras på upplevda fördelar och nackdelar med de olika beteendena. Klientens insatser kan 

beskrivas i termer av kostnader och vinster. Vinsten med en beteendeförändring kan vara 

värdet av behandlingsresultatet och en minskad risk för återinsjuknande eller försämring av 

sjukdomen. Kostnaden är upplevda hinder för behandlingen och upplevt lägre värde av det 

nya beteendet. Förutsättningen för förändring är att vinsterna överväger och att klienten 

känner sig vara förmögen att ändra sitt beteende (Arborelius, 2001; Rankin & Stallings, 2001; 

Rydén & Stenström, 2000).  

6 



Analysen av de omständigheter och faktorer som inverkar på individers reaktioner och 

beteenden är utgångspunkten för ett effektivt sekundärpreventivt program, menar Burell & 

Lindahl (1999). 

 

2.4 Sjuksköterskans roll 

Socialstyrelsen (2004a) beskriver professionernas roll i den kardiella sekundärpreventionen. 

Där betonas vikten av ett samarbete mellan specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. 

Klienterna och deras familjer måste involveras i ansvaret för den långsiktiga behandlingen. 

 

Internationella studier har undersökt effektiviteten av hjärtmottagningar där sjuksköterskor 

planerar och genomför rehabiliteringsprogram (Campbell, Ritchie m.fl., 1998; Moher m.fl., 

2001; Riley, 2003; Strömberg, 2001). Moher m.fl. (2001) jämförde tre metoder för 

sekundärpreventiva insatser i ett län i England. Utgångspunkten för studien var otillräcklig 

riskbedömning och suboptimal behandling hos klienterna. Slutsatsen som dras i studien är att 

uppföljningar genomförda av sjuksköterskor är minst lika effektiva som återbesök hos läkare.  

 

Strömberg (2001) beskriver hjärtmottagningar ledda av sjuksköterskor i Sverige och 

utvärderar dem med fokus på utbildning av patienter. De första sjuksköterskeledda 

mottagningarna startades 1990. Vid tidpunkten för studien fanns mottagningar vid två av tre 

sjukhus i Sverige. Strömberg (2001) visar att dessa hjärtmottagningar kan förkorta vårdtiden 

på sjukhus, förlänga den återfallsfria livstiden, öka livskvaliteten och vara kostnadseffektiva. 

Det är ofta specialutbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet som förestår mottagningarna.  

 

Fridlund (2002) beskriver sjuksköterskans skiftande uppgifter i den kardiella 

sekundärpreventionen som gör henne/honom till en spindel i nätet. Sjuksköterskan måste 

kunna iklä sig olika roller som aktivt lyssnande, rådgivande, undervisande, handledande, 

förmedlande och kontrollerande person.  Fridlund (2002) poängterar att sjuksköterskan bör se 

personen bakom sjukdomen, d.v.s visa förståelse för individens och familjens behov och 

beteenden.  

 

Vid universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) erbjuds människor med kranskärlssjukdom samtal, 

träning, rådgivning och information vid Kranskärlsmottagningen. Kranskärlsmottagningen är 

en multidisciplinär verksamhet med målsättningen att minska risken för återinsjuknande och 
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för tidig död genom att hålla riskfaktorerna under kontroll. Tillsammans med klienten skapas 

förutsättningar för ett så fullvärdigt liv som möjligt och återgång till tidigare arbete. 

Sjuksköterskor kontaktar klienterna redan innan utskrivning och uppföljning planeras enligt 

ett vårdprogram (Kranskärlsmottagningen, USÖ, 2005).  

 

2.5 Problematisering 

Trots förbättrade diagnosmöjligheter, minskad dödlighet under de senaste decennierna samt 

ökad kunskap om riskfaktorer och behandlingsmöjligheter, är sjukdomsgruppen 

kranskärlssjukdomar en av de största utmaningarna för sjukvården globalt och nationellt. 

Träning, rådgivning, stöd och modifiering av riskfaktorer är centrala komponenter i de 

program som erbjuds klienter med kranskärlssjukdom. Livsstilsförändring som en del av 

sekundärpreventionen beskrivs som en process där individuell målsättning och analys av 

påverkande faktorer är betydelsefulla delar. Den kardiella sekundärpreventionen är ett av 

sjuksköterskornas arbetsområden. Det är sjuksköterskor som planerar och genomför 

sekundärpreventiva åtgärder. De arbetar nära och tillsammans med klienterna och deras 

anhöriga. För att sjuksköterskan ska kunna tillgodose klientens omvårdnadsbehov krävs en 

förståelse för klientens upplevelser av sin sjukdom och av de nödvändiga livsstils-

förändringarna. Målet med detta arbete är ett öka denna förståelse.  

 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande arbete är att beskriva mål för klientens beteendeförändringsprocess 

inom den kardiella sekundärpreventionen samt faktorer som påverkar denna process. 

  

Arbetet försöker besvara följande frågor: 

(1) Vilka mål har klienten i förändringsprocessen? 

(2) Vilka faktorer upplever klienten som underlättande för beteendeförändringen? 

(3) Vilka faktorer upplever klienten som försvårande för beteendeförändringen? 
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4 Metod 

4.1 Systematisk litteraturstudie 

Detta arbete är en systematisk litteraturstudie enligt beskrivningarna av Forsberg & 

Wengström (2003). Centrala delar i en systematisk litteraturstudie är en klar och tydlig 

frågeställning, en sökstrategi för att identifiera alla relevanta artiklar, tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier som bestämmer valet av studierna, en presentation av varje vald studies 

metodval och resultat, en presentation av alla exkluderade studier och motivering till varför 

dessa valdes bort, genomförande av tydlig analys och en redovisning i form av en rapport där 

alla centrala delar beskrivs, skriver Forsberg & Wengström (2003). 

 

Uppsatsens omfattning krävde en betydande begränsning i både urvalsförfarandet och 

bearbetningen. I den inledande arbetsprocessen följdes arbetsgången som Willman & Stoltz 

(2002) rekommenderar. Utifrån syftet specificerades undersökningsgrupp till personer med 

kranskärlssjukdom, åtgärder till rehabiliteringsprogram och/eller sekundärprevention samt 

resultat till förändringsprocess.  

 

4.1.1 Systematisk sökning 

En pilotsökning genomfördes för att leta relevanta sökord, testa sökord, konkretisera 

frågeställningar, välja begränsningar och öka kunskapen om olika indextermer som används i 

databaserna. Som sökbara begrepp bestämdes kranskärlssjukdom, sekundärprevention, 

beteendeförändring och mål. För använda söktermer se bilaga 1. 

 

Systematiska sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literature (Cinahl) och Medline. Cinahl innehåller indexerade 

artiklar till omkring 600 engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter. Medline är den primära 

databasen för National Library of Medicine (Willman & Stoltz, 2002). Sökningarna gjordes 

med hjälp av sökmotorerna Ovid för Cinahl respektive PubMed för Medline.  

 

Ämnesordsökning, där underkategorier inkluderades, och fritextsökning i sammanfattningen, 

titeln samt nyckelord (index) tillämpades. Booleska operationer AND och OR användes. 

Ämnesordlistor som användes var subject heading list i Cinahl och medical subject headings 

(MeSH) i Medline. Textsökning genomfördes även i databasen PsycInfo med sökmotorn 

Ovid.  
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Inkluderade artiklar skulle beskriva resultat från aktuell forskning. Både kvantitativa och 

kvalitativa studier inkluderades. 

 

Den första sökningen resulterade i 43 referenser (se nr 1 - 48 i bilaga 1). Efter en genomgång 

av titlar, typ av studie och sammanfattningar modifierades frågeställningen. Fråga två och tre 

i frågeställningarna tillkom. Sökstrategin anpassades och nya sökningar i Cinahl och Medline 

genomfördes. Denna andra sökning gav 76 referenser (se nr 49 - 77 i bilaga 1). Av dessa togs 

25 med i urvalet. Referenser som valdes bort var reviewartiklar och verksamhets- 

beskrivningar. Även studier som fokuserade på demografiska prediktorer för följsamhet till 

behandlingar, som undersökte primärpreventionen eller studerade vilken effekt 

rehabiliteringsprogram hade på riskfaktormodifiering valdes bort. 

 

Av de utvalda 25 artiklarna var fem publicerade före år 1995 och ansågs vara för gamla. Två 

artiklar gick inte att få tag i.  

 

4.1.2 Kritisk granskning  

De återstående 18 artiklarna lästes i sin helhet. Vetenskaplighet och resultatens relevans för 

föreliggande arbete undersöktes. Studierna i artiklarna kvalitetsgranskades med avseende på  

syfte, metodval, urvalsförfarandet, datainsamlingsmetod och dataanalys. I granskningen av 

artiklarna följde författaren rekommendationerna av Forsberg & Wengström (2003), Polit & 

Beck (2006) och Willman & Stoltz (2002).  

 

Kvalitetskriterier för kvantitativa studier är tillförlitlighet i studien (intern validitet) och 

generaliserbarhet av resultaten (extern validitet). Kvantitativa studier av hög kvalitet 

kännetecknas av slumpmässighet i urvalet, randomisering av undersökningsgrupper, 

jämförelse av baselinedata och bortfallsanalys. Mätinstrumentens validitet och reliabilitet bör 

diskuteras i redovisningen av studien och adekvat statistisk metod användas (Forsberg & 

Wengström, 2003).  

 

Kvalitetskriterier för kvalitativa studier är intern logik, redovisning av forskarnas förförståelse 

och tydlighet och rimlighet i analysarbetets beskrivning. Resultaten bör diskuteras i relation 

till andra studier (Forsberg & Wengström, 2003).  
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I bilaga 2 redovisas alla exkluderade och inkluderade artiklar samt kommentarer till 

värderingarna. Studiernas kvalitet värderades till bra eller dålig. Efter kvalitetsgranskningen 

valdes sju artiklar ut för vidare analys. 

 

Studierna i de valda artiklarna uppfyllde de etiska krav som ställs på omvårdnadsvetenskaplig 

forskning. De var godkända av etiska råd och/eller redogjorde noggrant för studieupplägg och 

undersökningspersonernas skriftliga informerade samtycke. 

 

4.1.3 Manuell sökning 

En manuell sökning gjordes utifrån referenser i de granskade artiklarna och referenser i 

reviewartiklar. De nya referenserna hanterades enligt ovan. För vidare analys valdes två 

artiklar ut. Sökhistorien finns i bilaga 1. 

 

4.1.4 Sammanställning 

De nio artiklarna lästes noggrant, i ett första skede för att få en uppfattning om innehållet, i ett 

senare skede för att söka svar på frågeställningar. Anteckningar gjordes kontinuerligt. 

Studiernas resultat analyserades genom att de delar av resultaten som svarade på detta arbetes 

frågeställningar sammanfattades. Svaren på frågeställningar kategoriserades och artiklarna 

studerades igen för att verifiera kategorierna. Följande kategorier utkristalliserades: 

individuella mål, av sjukvården rekommenderade mål, somatiska faktorer, kognitiva och 

emotionella faktorer samt sociala och praktiska faktorer. I sammanställningen eftersträvades 

en syntes med hänsyn tagen till studiernas kvalitet.  

 

En redovisning av de analyserade studiernas syfte, metod och resultat finns i artikelmatrisen 

som bilaga 3. Artikelmatrisen följer Willman & Stoltz’ (2002, s. 80) förslag. I resultat-

kolumnen presenteras svaren på frågeställningarna i detta arbete. 
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5 Resultat 

5.1 Målbeskrivningar 

I tre av de analyserade studierna (Crane & McSweeney, 2003; Lappalainen, Koikkalainen, 

Julkunen, Saarinen & Mykkänen, 1998; Oldridge, Guyatt, Crowe, Feeny & Jones, 1999) 

nämns att klienter sätter upp individuella mål för livsstilsförändringar. I fyra andra studier 

(Fleury, Lee, Matteson & Belyea, 2004; McSweeney & Coon, 2004; Koikkalainen m.fl., 

1999; Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren & Bergdahl, 2005) beskrivs klienternas mål som 

överensstämmande med de av sjukvården rekommenderade, livsstilsrelaterade målen för 

sekundärprevention.  

 

5.1.1 Individuella mål 

Utgångspunkten i Oldridges m.fl. (1999) studie är individuella målbeskrivningar som en 

etablerad strategi i beteendeförändringsprogram. Forskarnas ambition är att utvärdera nyttan 

med denna strategi. De fokuserar på mål som klienter sätter upp utan inverkan av 

programledaren. Den utsträckning i vilken klienten uppnår dessa mål jämförs med olika 

mätvärden som är etablerade resultatmått. Målbeskrivningarna rör i denna undersökning 

uteslutande den fysiska funktionsförmågan och kan delas in i tre kategorier: återgång till 

arbete, aktiviteter i det dagliga livet och fritidsaktiviteter. Exempel på aktiviteter i det dagliga 

livet är målning, ideellt arbete, att resa, tvätta bilen och utföra hushållsarbete. Fritids-

aktiviteter kan vara trädgårdsarbete, joggning, att spela ishockey eller att kasta hästsko.  

 

Crane & McSweeney (2003) intervjuar äldre kvinnor som försöker förändra riskbeteenden 

som bristfällig kosthållning, rökning, fysisk inaktivitet och stress. På frågan vad de gjorde för 

att förebygga en ny hjärtinfarkt svarar ett flertal kvinnor att de har förändrat sina kostvanor. 

De har minskat fett- och saltkonsumtionen, minskat vätske- och kolhydratintag och skurit ner 

skräpmatskonsumtionen. Ingen av kvinnorna anger att de räknar fettintaget för att kontrollera 

kolesterolvärden. Några kvinnor som fortfarande röker uppger att de försöker sluta. 

Majoriteten av kvinnorna berättar att de motionerar i någon form. Bara ett fåtal uppger dock 

att de är fysiskt aktiva mer än 30 minuter tre gånger i veckan. Kvinnorna beskriver också hur 

de försöker hantera stressfyllda situationer.  
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Lappalainen m.fl. (1998) ber sina försökspersoner skriva ner de förändringar de är villiga att 

genomföra. Målsättningarna var relaterade till kostvanor och utformades efter kostrådgivning 

via en dietist. Forskarna redovisar dock inte dessa målsättningar i sin artikel. 

 

5.1.2 Av sjukvården rekommenderade mål 

De av sjukvården rekommenderade, livsstilsrelaterade målen är rökstopp (McSweeney & 

Coon, 2004; Kärner m.fl., 2005), regelbunden motion (Fleury m.fl., 2004; Kärner m.fl., 2005; 

McSweeney & Coon, 2004), kostvanor enligt gällande rekommendationer (Koikkalainen 

m.fl., 1999; Kärner m.fl., 2005; McSweeney & Coon, 2004) och framgångsrik stresshantering 

(Kärner m.fl., 2005). Även medicinering enligt ordinationerna nämns som en viktig 

målsättning (Kärner m.fl., 2005; McSweeney & Coon, 2004).  

 

5.2 Underlättande faktorer 

Underlättande faktorer är faktorer som motiverar till beteendeförändring, som påverkar 

förändringsprocessen positivt och som hjälper till att upprätthålla ett förändrat beteende. 

 

5.2.1 Somatiska faktorer 

Med somatiska faktorer menas signaler från kroppen som smärta, förändrat fysiskt 

välbefinnande och biverkningar från medicineringen. Det är signaler om förbättring eller 

försämring av sjukdomen.  

 

Kärner m.fl. (2005) redogör för direkta och indirekta somatiska signaler. Klienten kan 

uppleva direkta signaler från kroppen som smärta, obehag och utmattning. Behovet av att 

minska smärta anses vara betydelsefullt för följsamheten till den ordinerade medicineringen. 

Som indirekta somatiska signaler beskrivs testresultat och värden från provtagningar som 

indikerar graden av sjukdom. En klient ger uttryck för kolesterolvärdet som utlösare för sin 

kostomställning. 

 

Stetson m.fl. (1995) nämner att somatiska signaler som smärta kan ge en påminnelse om 

hjärtsjukdomen och bli till en sporrande faktor.  
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5.2.2 Kognitiva och emotionella faktorer 

Med kognitiva och emotionella faktorer menas tankar och känslor som rör hälsobeteenden, 

motivation för att åstadkomma förändringar, kunskaper om sjukdomen och strategier för att 

hantera olika situationer. Livskvalitet, frestelser av olika slag och sinnesupplevelser räknas 

här som kognitiva och emotionella faktorer. Även andliga aspekter berörs av denna kategori. 

 

Kärner m.fl. (2005) resonerar att aktiva beslut som bygger på individens egna insikter, egen 

kunskap om sjukdomen och personliga ansvarstagande för sin hälsa underlättar beteende-

förändringar. Sjukdomen kan ses som en utlösande faktor för reflektion som leder till nya 

insikter och nya sätt att se på livet. Dessa insikter anses vara viktiga för livsstils-

förändringarna.  

 

Att etablera nya rutiner ses som en underlättande faktor. Nya rutiner kan vara motiverande 

och ge kontroll över situationen. (Kärner m.fl., 2005) 

 

Crane & McSweeney (2003) beskriver andligt stöd som en underlättande faktor. En kvinna 

berättar om betydelsen av bön och bibelläsning för att kunna ignorera eller glömma stress-

fyllda situationer. Andra sätt att hantera stress och avleda fokus från sjukdomen är att vara 

sysselsatt, att prata med sig själv och att röka. 

 

Stetson m.fl. (1995) beskriver kognitiva strategier som klienter använder sig av under fysiska 

träningsprogram. Fokus på målet för träningen, reflektioner kring kroppen, motiverande 

samtal med sig själv, distraktion och jämförelse med andra nämns som underlättande faktorer. 

Distraktion kan vara att nynna, att betrakta landskapet och att lyssna på andras samtal. 

 

5.2.3 Sociala och praktiska faktorer 

Med sociala faktorer menas socialt stöd från närstående, sjukvårdspersonal och andra 

personer som ger motivation och trygghet. Till sociala faktorer räknas även kulturella värden.  

Praktiska faktorer är omgivningsfaktorer, organisatoriska faktorer, tid och finansiellt stöd.  

 

Kärner m.fl. (2005) beskriver i sin studie betydelsen av socialt stöd som en underlättande 

faktor i förändringsprocessen. Gemenskapen med vänner och familj, på arbetsplatsen och i 

stödgrupper är ett centralt tema. Kärner m.fl. betonar vikten av att kunna dela sina bekymmer 
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med någon annan. Socialt stöd som underlättande faktor rapporteras också av flertalet kvinnor 

i studierna av Crane & McSweeney (2003) och McSweeney & Coon (2004). En del kvinnor i 

Crane & McSweeneys (2003) studie beskriver det stöd de får i form av pengar från närstående 

eller bistånd från bidragsgivare. Finansiellt stöd hjälper kvinnorna att ha råd med hälsosam 

mat och mediciner. 

 

Tillgång till träningslokaler, närhet till motionsspår, cykelvägar och offentliga parker samt 

säkerhet i bostadsområdet nämns som faktorer som påverkar benägenheten att vara fysiskt 

aktiv positivt (Kärner, m.fl., 2005; Fleury m.fl., 2004). Kärner m.fl. (2005) räknar också 

miljöombyte som en underlättande omgivningsfaktor. Exempelvis upplevdes rökförbudet på 

sjukhuset som underlättande för beslutet att överge rökningen. 

 

5.3 Försvårande faktorer 

Försvårande faktorer är upplevda hinder som klienten möter i förändringsprocessen.  

 

5.3.1 Somatiska faktorer 

Kroppsliga symtom upplevs av många klienter som en begränsning för fysisk aktivitet. 

Problem i ben och fötter, artrit, ryggbesvär, sårkomplikationer, andfåddhet, svaghet, trötthet 

och yrsel är vanliga beskrivningar av hindrande somatiska faktorer. En del av 

begränsningarna som klienterna upplever är relaterade till andra sjukdomar de har (Crane & 

McSweeney, 2003; Fleury m.fl., 2004; McSweeney & Coon, 2004; Stetson m.fl., 1995). 

 

Avsaknad av direkta fysiska upplevelser kan sättas i samband med låg motivation att ändra 

beteenden (Kärner m.fl., 2005). 

 

5.3.2 Kognitiva och emotionella faktorer 

Känslor av vrede, oförmågan att se förändringar och brist på energi beskrivs av Fleury (1994) 

som sinnesstämningar som begränsar förändringsbenägenheten. Trötthet och leda som 

hindrande faktor nämns även av Stetson m.fl. (1995).  

 

Många klienter i Fleurys m.fl. (2004) studie berättar om en generell brist på motivation och 

lathet. De beskriver sig som ”soffpotatisar”. De har accepterat en stillasittande livsstil och 
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upplever det som svårt att åstadkomma förändringar. Brist på motivation som en hindrande 

faktor bestyrks av McSweeney & Coon (2004).  

 

Kärner m.fl. (2005) skildrar rädsla och motvilja, lågt själförtroende och känslor av 

begränsning som bromsande faktorer i förändringsprocessen. I studien av Crane & 

McSweeney (2003) beskrivs rädslan att misslyckas som hinder för fysisk aktivitet.  

 

Några av de tillfrågade kvinnorna i McSweeney & Coons (2004) studie upplever att 

välbefinnandet försämras med de förordnade livsstilsförändringarna. Ett eventuellt längre liv 

väger inte upp den upplevda förlusten av livskvalitet.  

 

En stor andel av de tillfrågade i studien av Lappalainen m.fl. (1998) utgår från att fettsnåla 

livsmedel inte smakar bra. Denna attityd påverkar följsamheten till kostråden, argumenterar 

forskarna.  

 

Kärner m.fl. (2005) menar att det är en svår uppgift att hantera frestelser vid olika sociala 

evenemang. Klienter i undersökningen beskriver svårigheten att motstå lockelser vid 

bjudningar och oförmågan att frångå gamla vanor. Att vilja äta gott och att vilja röka nämns 

även av McSweeney & Coon (2004) som krävande och svårbemästrade känslor. 

 

5.3.3 Sociala och praktiska faktorer 

Brist på socialt stöd beskrivs som försvårande för förändringsprocessen (Fleury m.fl., 2004; 

Kärner, m.fl., 2005; McSweeney & Coon, 2004). Familjen kan upplevas som ett hinder för att 

göra hälsobeslut. Familjära plikter och omsorgsansvar beskrivs som resurskrävande och 

hindrande i förändringsprocessen (Crane & McSweeney, 2003; Fleury m.fl. 2004, Stetson 

m.fl., 1995). Kärner m.fl. (2005) nämner krav från det sociala nätverket som en försvårande 

faktor. Detta bestyrks av Stetson m.fl. (1995).  

 

Även brist på stöd från sjukvårdspersonalen kan upplevas som en försvårande faktor. 

McSweeney & Coon (2004) kopplar samman otillräckligt stöd från sjukvårdspersonalen med 

begränsad följsamhet till medicinska ordinationer. 
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McSweeney & Coon (2004) anser att det finns ett nära samband mellan socialt stöd och 

omgivningsfaktorer. Några av kvinnorna i undersökningen berättar att miljöombyte påverkade 

deras möjlighet att upprätthålla en hälsosam diet. Avbrott från vanliga sociala aktiviteter kan 

påverka det sociala stödet negativt.  

 

Att äta i sällskap, på restaurang och på arbetet upplevs av många tillfrågade i Koikkalainens 

m.fl. (1999) studie som försvårande för en hälsosammare diet. Hälften av de av Lappalainen 

m.fl. (1998) tillfrågade uppger att positiva beslut om kostomställningen glöms när man äter 

tillsammans med andra. Även situationer där utbudet av mat är stort upplevs som svåra att 

hantera (Koikkalainen m.fl., 1999; Lappalainen m.fl., 1998). Koikkalainen m.fl. (1999) anser 

att det finns ett samband mellan fettkonsumtion och hur svårt klienterna upplever det att äta i 

sällskap. De personer som har ett högre fettintag påverkas mer av människorna omkring sig. 

Fleury (1994) nämner att vänners vanor kan upplevas som en hindrande faktor. 

 

Crane & McSweeney (2003) menar att matvanornas kulturella värde kan upplevas hindrande 

för en kostomställning. En kvinna i undersökningen argumenterar att friterad mat hör till den 

amerikanska södern, det kan hon inte vara utan.  

 

Finansiella problem beskrivs i flera studier som ett viktigt hinder (Fleury m.fl., 2004; 

McSweeney & Coon, 2004; Koikkalainen m.fl., 1999; Lappalainen m.fl., 1998). Kvinnorna i 

studien av McSweeney & Coon (2004) beskriver medicinkostnaderna, de högre priserna för 

fettsnålare mat och kostnaderna för nikotinplåster som hindrande faktorer. Brist på finansiellt 

stöd försvårar hälsosamma val (Crane & McSweeney, 2003). Matpriser tycks påverka valet av 

livsmedel (Crane & McSweeney, 2003; Koikkalainen m.fl., 1999; Lappalainen m.fl., 1998). 

Valet av hälsosam mat begränsas även av tillgängligheten, finner McSweeney & Coon 

(2004). 

 

Fleury (1994) beskriver brist på tid som en hindrande faktor. Andra plikter och intressen 

såsom ideellt arbete relateras till tidsbrist. Fleury m.fl. (2004) nämner att motionsprogrammen 

måste passas in i tidsplaneringen, vilket kan upplevas vara svårt.  

 

Kärner m.fl. (2005) uppmärksammar andra tidsaspekter. Beteendeförändringar påverkas 

negativt ifall medicineringen sker vid flera tillfällen om dygnet. Vanor och rutiner anses vara 
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viktiga för beteendeförändringar. Men det upplevs som svårt att ändra på ett beteende som 

varat över årtionden.  

 

Stetson m.fl. (1995) menar att klienter som deltagit länge i träningsprogram har mindre tilltro 

till sin förmåga att kunna bemästra personliga hinder. 

 

Omgivningsfaktorer som vädret, avstånd till träningslokaler, brist på gångbanor och bergig 

omgivning nämns som hinder av Fleury m.fl. (2004). Transportproblem nämns även i studien 

av McSweeney & Coon (2004). Några kvinnor i denna undersökning ger uttryck för den 

otrygghet de känner i sitt bostadsområde. Otryggheten hindrar dem från att motionera. 

 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Instrumentet i detta arbete var den systematiska litteratursökningen. Sökningens sensitivitet, 

förmågan att fånga in relevanta artiklar, bör granskas. Forskningsfältet kranskärlssjukdomar 

anses vara mycket stort. Sökningen resulterade dock enbart i ett fåtal relevanta referenser. 

Sökningen kunde ha gjorts bredare t.ex. genom att bredda begreppet beteendeförändring och 

inkludera pedagogiska begrepp i sökningen.  

 

En djupare inblick i det aktuella forskningsläget hade kunnat öka kunskapen om vilka frågor 

som diskuteras just nu, vad som är vedertagen kunskap och var forskningen är lokaliserad. I 

den förberedande fasen för arbetet hade denna kunskap kunnat påverka formuleringen av 

syftet. En bättre insikt i sjuksköterskans pedagogiska yrkesfunktion hade även den kunnat 

påverka syftesformuleringen. 

 

Modifieringen av frågeställningarna anses inte påverkat sökningens sensitivitet.  

 

Sökandet med sökmotorn PubMed förde med sig en del osäkerhet. För den ovane användaren 

framstod PubMed som oöverskådligt och svårt att hantera. Det hade varit att föredra att 

använda sökmotorn Ovid även för databasen Medline. 
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I urvalet ingick fem artiklar äldre än fem år. Studiernas resultat ansågs dock aktuella för detta 

arbete. Tiden för publiceringen av de valda artiklarna gav ingen information om en eventuellt 

pågående diskurs i ämnet. 

 

Bedömningen av studierna gjordes utifrån metodbeskrivningar och resultatpresentationer i 

artiklarna. Det begränsade utrymmet för metodbeskrivningen i en artikel visade sig vara 

ofördelaktig för bedömningen av studiernas kvalitet. Det upplevdes som svårt att värdera 

studierna utan att ha en helhetsbild över forskningsprojekten i fråga.  

 

Översättning och beskrivning av forskningsresultat innebar en tolkning utifrån författarens 

språkkänsla och förförståelse. Dock eftersträvades en så objektiv redovisning som möjligt. 

Författaren letade efter likheter och skillnader i studierna. Det framstod som svårt att jämföra 

begrepp från olika kunskapsområden. En del studier har en tydlig pedagogisk bakgrund 

(Koikkalainen m.fl., 1999; Kärner m.fl., 2005), andra bygger på psykologiska teorier (Fleury, 

1994; Oldridge, 1999; Stetson, 1995). 

 

Studierna genomfördes i Finland, Kanada, Sverige och USA. De sekundärpreventiva program 

som erbjuds klienterna och målsättningarna med dessa program är liknande i dessa länder. 

Det är sjuksköterskor som ansvarar för de sekundärpreventiva åtgärderna. Det är oklart vilket 

finansiellt stöd klienterna kan förvänta sig i de olika länderna. Resultaten i den analyserade 

artiklarna bedöms som relevanta för svenska förhållanden.  

 

Resultatet i föreliggande arbete bygger på kvalitativa data i de analyserade artiklarna. En 

generalisering är därför inte möjligt. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Huvudresultatet 

Syftet med detta arbete är att beskriva mål och påverkande faktorer relaterade till de 

beteendeförändringar som personer med kranskärlssjukdomar försöker att åstadkomma inom 

ramen för sekundärpreventiva program. I de analyserade studierna beskrivs målen som 

individuella eller överensstämmande med sjukvårdens rekommendationer. Målbeskrivningar 

för livsstilsförändringar som redovisas är relaterade till fysisk aktivitet, kosthållning, rökning, 
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stresshantering och medicinering. Påverkande faktorer kan kategoriseras som somatiska, 

kognitiva och emotionella samt sociala och praktiska.  

 

6.2.2 Kategorier 

I flera av studierna eftersträvas en kategorisering av de underlättande respektive försvårande 

faktorerna. Resultatpresentationen av de olika faktorerna i föreliggande arbete bygger på 

kategorierna i Kärners m.fl. (2005) studie. Kategorierna följer inte en teoretisk modell utan är 

ett försök att integrera studiernas fynd med en syn på människan som en aktivt handlande, 

reflekterande, självmedveten och social varelse. 

 

Kategorin somatiska faktorer står för uppmärksamheten för kroppens signaler. Somatiska 

faktorer speglar klientens förmåga att hantera sin sjukdom. Kognitiva och emotionella 

faktorer är avgörande för beslutet att förändra beteenden. Författaren anser att de viktigaste 

motivationskomponenterna är kognitiva eller emotionella. Mängden av påverkande sociala 

och praktiska faktorer visar på betydelsen av att betrakta människan som del i ett större social 

sammanhang.  

 

Kategorierna har visat sig vara användbara för att beskriva bredden av underlättande och 

försvårande faktorer. En teoretisk förankring för kategorierna och implikationer för praxis är 

önskvärda. 

 

6.2.3 Målbeskrivningar 

Att enbart tre av studierna tar upp individuella målsättningar för beteendeförändringen 

förvånar.  

 

Oldridge m.fl. (1999) undersöker målbeskrivningar som ett resultatmått för de 

sekundärpreventiva programmen. Målen sätts dock upp utan påverkan av 

sjukvårdspersonalen, är statiska och kopplade till enbart fysisk aktivitet. Studiens resultat bör 

därför ifrågasättas. Målbeskrivningarna i studien illustrerar dock klientens ambitioner i 

förändringsprocessen. 

 

 Crane & McSweeney (2003) intresserar sig för konkreta förändringar som klienterna har 

åstadkommit eller försöker att åstadkomma. Kvinnorna i studien tycks vara motiverade att 
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ändra sina beteenden. Det förblir dock oklart vilka redskap som används för att stödja 

kvinnorna i deras livsstilsförändring.  

 

Klientens mål för sekundärpreventionen diskuteras inte nämnvärt i de övriga artiklarna. De 

mål som anges överensstämmer med sjukvårdens rekommendationer för livsstilsrelaterade 

mål som de beskrivs i Socialstyrelsen (2004a). Möjliga förklaringar till avsaknaden av 

individuella målsättningar är att de etablerade sekundärpreventiva programmen arbetar med 

andra teoretiska utgångspunkter, att den pedagogiska kompetensen saknas eller att resurser 

saknas för ett mer individinriktat program.  

 

6.2.4 Underlättande och försvårande faktorer 

En förståelse för de faktorer som klienten upplever som underlättande respektive försvårande 

tycks vara en förutsättning för en framgångsrik kardiell sekundärprevention. Det är både 

sjuksköterskan som ska förstå klienten (Friberg & Hansson Scherman, 2005) och klienten 

själv som ska förstå sina egna beteendemönster (Burell, 1992).  

 

Arbetets resultat visar bredden av underlättande och försvårande faktorer. Resultatet kan 

därför tolkas som en uppmaning att inte underskatta dessa faktorer.  

 

Somatiska faktorer som smärta kan upplevas som såväl underlättande (Kärner m.fl., 2005; 

Stetson m.fl., 1995) som försvårande (Crane & McSweeney, 2003; Fleury m.fl., 2004; 

McSweeney & Coon, 2004; Stetson m.fl., 1995) för beteendeförändringen.  

 

De tankar och känslor som är förknippade med förändringsprocessen berör de tre stadierna 

övervägande, handling och vidmakthållande i Arborelius’ (2001) modell för 

förändringsprocessen. Aktiva beslut och eget ansvarstagande (Kärner m.fl., 2005) samt brist 

på motivation (Fleury m.fl., 2004, McSweeney & Cone, 2004) kan relateras till stadiet där 

klienten överväger en förändring. Rädslor och motvilja (Kärner m.fl., 2005; Crane & 

McSweeney, 2003) och försämrad livskvalitet (Lappalainen m.fl., 1998; McSweeney & 

Coon, 2004) är upplevda kostnader som en beteendeförändring medför. Övergången från 

övervägandet till handlingen försvåras. Nya rutiner och kontroll (Kärner m.fl., 2005), andligt 

stöd (Crane & McSweeney, 2003) och copingstrategier (Crane & McSweeney, 2003; Stetson 

m.fl., 1995) är underlättande faktorer som kan relateras till vidmakthållandet av de nya 
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beteendena. Orkeslöshet (Fleury, 1994; Stetson, 1995), brist på motivation (Fleury, 2004; 

Crane & McSweeney, 2003) och svaghet för frestelser (Kärner m.fl., 2005; McSweeney & 

Coon, 2004) försvårar vidmakthållandet av nya beteenden.  

 

Socialt stöd beskrivs i flera studier som en viktig underlättande faktor i förändringsprocessen 

(Fleury m.fl., 2004; Kärner m.fl., 2005; Crane & McSweeney, 2003; McSweeney & Coon, 

2004). Ett fungerande och stöttande socialt nätverk är alltså såväl en positiv primärpreventiv 

(Bengtsson, 2002) som sekundärpreventiv faktor. Det sociala nätverket kan dock även 

upplevas som hämmande för förändringsprocessen (Crane & McSweeney, 2003; Fleury m.fl. 

2004, Koikkalainen m.fl., 1999; Lappalainen m.fl., 1998; Stetson m.fl., 1995). Fleury 

m.fl.(2004) anser att kvinnorna i undersökningen upplever ansvaret för familjen som ett större 

hinder för beteendeförändringen än vad männen gör. Detta kan relateras till Fridlund (2000) 

som menar att kvinnor löper större risk än män att uppleva sociala kontakter som en 

stressfaktor.   

 

Ett intressant resultat finns i studien av Stetson m.fl. (1995) som menar att klienter som 

deltagit längre i träningsprogram har mindre tilltro till sin förmåga att kunna bemästra 

personliga hinder. Hindren syftar till den fysiska aktiviteten. Dessutom beskriver en del 

personer i undersökningen att de känner sig uttråkade av aktiviteten. Detta verkar peka mot att 

motivationen minskar med tiden. För vidmakthållandet av nya beteenden kan därför en 

kontinuerlig motivering från sjuksköterskan krävas. Detta styrks av Burell (1992) och Rydén 

& Stenström (2000) som betonar vikten av kontinuitet och långsiktighet för att öka 

compliance.  

 

Fyra av studierna (Fleury, 1994; Fleury m.fl., 2004; Koikkalainen m.fl., 1999; Lappalainen 

m.fl., 1998) fokuserar enbart på hindrande faktorer för förändringsprocessen. Författaren 

anser att det finns en risk att ta fördelarna med livsstilsförändringar för given. Arborelius 

(2001) betonar att den enskilda människan inte kan veta säkert att ändrade levnadsvanor leder 

till minskad sjuklighet och ökad livslängd. Utifrån antagandet att en beteendeförändring 

förutsätter fler upplevda vinster än upplevda kostnader med förändringen, borde fokus ligga 

på underlättande faktorer. Det är upplevelsen av de underlättande faktorerna som ska 

dominera. 
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Kärner m.fl. (2005) berör gemenskapen i stödgrupper som en underlättande faktor för 

beteendeförändringen. Författaren hade väntat sig fler beskrivningar av den betydelse som 

stödjande gruppeffekter har för klienter. Burell (1992) och Rydén & Stenström (2000) betonar 

vikten av att utnyttja sådana stödjande gruppeffekter. Kranskärlsmottagningen, USÖ (2005) 

nämner olika gruppaktiviteter t.ex. kom-igång-grupp, stresshanteringsgrupp och samtalsgrupp 

som en integrerad del av sekundärpreventionsprogrammen. Frågan är ifall klienter trots 

gruppaktiviteter upplever beteendeförändring som en framförallt individuell strid. 

 

Det verkar rimligt att anta att psykologiska mekanismer ligger bakom en del av upplevelserna 

av hindrande faktorer. Det tycks troligt att praktiska hinder kan vara uttryck för omedvetna 

emotionella hinder. Det är dock tveksamt om sjuksköterskor som yrkesgrupp har den 

kompetens som krävs för att tolka dessa upplevelser. 

 

6.2.5 Klientutbildning och omvårdnadsprocessen 

Klientutbildning beskrivs av Burell & Lindahl (1999) och Rankin & Stallings (2001) som en 

integrerad del av omvårdnadsprocessen. En bedömning av klientens inlärningsmöjligheter, 

motivation och kunskapsnivå anses vara en nödvändig del av omvårdnadsdiagnosen.  

 

Fleury (1994), Lappalainen m.fl. (1998) och Koikkalainen m.fl. (2004) beskriver i sina 

artiklar olika bedömningsinstrument som kan stödja sjuksköterskans omvårdnadsdiagnoser. 

Fleury (1994) utvärderar ett flerfrågeformulär för bedömning av individens benägenhet att 

ändra hälsobeteenden.  Lappalainen m.fl. (1998) och Koikkalainen m.fl. (2004) kartlägger 

upplevda individuella hinder för kostomställningen. Utifrån antalet hinder dras slutsatser om 

svårighetsgraden för kostomställningen. Författaren anser utvecklandet av instrument för 

bedömningen av klienters motivation att ändra beteenden och upplevda hinder som värdefullt. 

Det kan ifrågasättas ifall forskarna använder sig av korrekta statistiska metoder i sina 

sammanställningar av klienters svar. Altman (1999) gör tydlig att användandet av inkorrekta 

statistiska metoder är etiskt problematiskt och har möjliga negativa följder för klienter, 

resursfördelning och forskning. 

 

Klang Söderqvist (2001) menar att klientutbildningen bör planeras av sjuksköterskan 

tillsammans med klienten och övriga berörda. Målen för utbildningen bör formuleras och 

undervisningen planeras. Utbildningens syfte är att stödja och stärka klientens kontroll över 
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sjukdomen och behandlingen samt stärka förmågan att kunna hantera det dagliga livets krav. 

Kontinuerlig uppföljning bör genomföras utifrån förutbestämda strategier kopplade till 

patientens behov och uppsatta mål, anser Klang Söderqvist (2001).  

 

De krav som ställs på sjuksköterskan är, enligt Rankin & Stallings (2001), att vara 

förtroendeingivande och kompetent, att kunna kommunicera och visa omsorg. För en 

framgångsrik klientutbildning bör sjuksköterskan vara lyhörd för klientens behov och 

samtidigt utifrån sin expertis kunna styra riktningen för utbildningen. McSweeney & Coon 

(2004) beskriver betydelsen av professionellt stöd för beteendeförändringen. Professionellt 

stöd från sjukvårdspersonalen upplevs av flera kvinnor i undersökningen som underlättande 

och likställs med det sociala stödet från familjen. Hänvisningar till sjuksköterskans roll i 

förändringsprocessen saknas i de andra studierna.  

  

En svaghet i föreliggande arbete är att författarens förförståelse ledde till antagandet att 

formulering av individuella mål för beteendeförändringen och analys av påverkande faktorer 

är en självklar del av sjuksköterskans arbete med att bistå klienten i förändringsprocessen. 

Detta antagande styrks av litteraturen (Arborelius, 2001; Burell & Lindahl, 1999; Fleury, 

1997; Rankin & Stallings, 2001; Rydén & Stenström, 2000). Avsaknad av individuella 

målsättningar i de analyserade artiklar och det begränsade sökresultatet pekar dock mot att 

förhållandena i verkligheten är annorlunda. Kardiell sekundärprevention beskrivs av 

Socialstyrelsen (2004a) i tre faser. Fas ett, sjukhusfasen och fas två, rekonditionering och tidig 

uppföljning, sträcker sig över de första sex månader efter insjuknandet. Fas tre, 

underhållsfasen, innebär livslång uppföljning och behandling av riskfaktorer, bevarande av 

fysisk aktivitet och rökfri livsstil. Ansvaret för fortsatt träning och uppföljning läggs på 

primärvården och samhällsaktörer som klientföreningar och studieförbund. 

Kranskärlsmottagningen, USÖ (2005) hänvisar till externa resurser för beteendeförändring 

som t.ex. Föllingekliniken, ViktVäktarna och Sluta-röka-linjen, vilket kan tolkas som en 

fokusering på modifiering av de biologiska riskfaktorerna. Detta styrks av Socialstyrelsens 

prioriteringsstöd för hjärtsjukvård (Socialstyrelsen, 2004b) som graderar preventionsåtgärden 

”hjälp med beteendeförändring” till nio på en tiogradig skala. Ett på skalan betyder 

sjukdomstillstånd och åtgärder som fått högst prioritet och tio betyder sjukdomstillstånd och 

åtgärder som fått lägst prioritet. Denna låga prioritet motiveras med brist på tillförlitliga 

studier. Trots etablerade teoretiska modeller för beteendeförändring saknas alltså studier som 

visar tillförlitlig effekt av beteendeförändring för kardiell sekundärprevention.   
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Betydelsen av dokumentation, som det sista steget i omvårdnadsprocessen, bör inte 

underskattas. Det kan tänkas finnas mycket tyst kunskap, kunskap som inte skrivs ner, som 

inte redovisas och som inte utvärderas. 

 

6.2.6 Slutsats 

Resultatet i föreliggande arbete visar att ämnet har betydelse för den praktiska verksamheten. 

Det finns aktuell forskning i ämnet som har direkt anknytning till de sekundärpreventiva 

program som erbjuds klienter med kranskärlssjukdomar.  

 

Individuella målbeskrivningar som viktig del i klienters beteendeförändring framstår som ett 

övertygande pedagogiskt koncept. Det finns en tveksamhet om huruvida konceptet används i 

praktiken. Det framstår som troligt att sjukvården rekommenderar mål utifrån generella 

riktlinjer. Det tycks som att klientens upplevelser och tolkningar saknas. Fler vetenskapliga 

studier krävs för att utvärdera betydelsen av individuella mål som tar hänsyn till klientens 

tankar och värderingar. 

 

Den tredje, uppföljande fasen i de sekundärpreventiva programmen tycks vara avgörande för 

huruvida de nya beteendena vidmakthålls eller inte. Kontinuitet och långsiktighet, som 

beskrivs som betydelsefullt för framgångsrik beteendeförändring, kräver ekonomiska resurser.  

 

Klientutbildning beskrivs som en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. För att kunna utföra 

dessa uppgifter behöver hon/han ha pedagogisk kompetens. Detta ställer krav på 

sjuksköterskornas grundutbildning och den vidare kompetensutvecklingen. 
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Bilaga 1 – Sökmatris 
 

Datum Databas nr Sökord/indexterm Antal 
referenser Urval 

20051022 Cinahl 1 exp Myocardial ischemia/  14828  
  2 myocardia$ ischemia 1258  
  3 coronary heart disease$ 3166  
  4 myocardia$ infarction 8504  
  5 angina 2307  
  6 1 or 2 or 3 or 4 or 5 16932  
      
  7 exp Rehabilitation/ 60193  
  8 rehabilitation 32358  
  9 prevention 27692  
  10 7 or 8 or 9 98102  
      
  11 exp Behavioral changes/ or exp 

Health behaviour/ 
17728  

  12 behavio$ change$ 3758  
  13 11 or 12 18834  
      
  14 exp  Motivation/ 12093  
  15 motivation 5344  
  16 goal 8785  
  17 14 or 15 or 16 22020  
      
  18 6 and 10 and 13 and 17 22  
      
      
20051022 Medline 19 “Myocardial Ischemia” [MeSH] 235104  
  20 myocardia* ischemia 152269  
  21 myocardia* infarction 125185  
  22 “coronary heart disease” 25048  
  23 angina 46629  
  24 19 or 20 or 21 or 22 or 23 275170  
      
  25 “Health Behavior” [MeSH] 47641  
  26 behavio* change 38140  
  27 25 or 26 83431  
      
  28 “Rehabilitation Nursing” [MeSH] 589  
  29 “secondary prevention” 5877  
  30 “cardiac rehabilitation” 2086  
  31 28 or 29 or 30 8364  
      
  32 “Motivation” [MeSH] 76413  
  33 “Goals” [MeSH] 6280  
  34 32 or 33 76413  
      
  35 24 and 27 and 31 and 34 18  

 



Bilaga 1 – Sökmatris 
 

Datum Databas nr Sökord/indexterm Antal 
referenser Urval 

20051022 PsycINFO 36 myocardia$ ischemia 27  
  37 coronary heart disease$ 599  
  38 myocardia$ infarction 525  
  39 angina 172  
  40 36 or 37 or 38 or 39 1146  
      
  41 prevention 14407  
  42 rehabilitation 6674  
  43 41 or 42 20731  
      
  44 behavio$ change$ 2991  
      
  45 motivation 11263  
  46 goal 13672  
  47 45 or 46 30800  
      
  48 40 or 43 or 44 or 47 3  
      
      
20051022 Cinahl 49 incentives or facilitators or barriers 

or inhibitors 
1952  

  50 17 or 49 37966  
      
  51 6 and 10 and 13 and 50 37 21 
      
      
20051024 Medline 52 “Myocardial Ischemia” [MeSH] 235131  
  53 myocardia* ischemia 152287  
  54 myocardia* infarction 125217  
  55 coronary heart disease 154444  
  56 angina 46636  
  57 52 or 53 or 54 or 55 or 56 275708  
      
  58 “Health Behavior” [MeSH] 47655  
  59 behavio* change 38152  
  60 58 or 59 83445  
      
  61 “Rehabilitation Nursing” [MeSH] 589  
  62 “secondary prevention” 5878  
  63 “cardiac rehabilitation” 2087  
  64 “cardial rehabilitation” 13  
  65 61 or 62 or 63 or  64 8379  
      
  66 “Motivation” [MeSH] 76413  
  67 “Goals” [MeSH] 6280  
  68 Motivation 87494  

 



Bilaga 1 – Sökmatris 
 

Datum Databas nr Sökord/indexterm Antal 
referenser Urval 

  69 goal 66346  
  70 incentive 82959  
  71 facilitator 1448  
  72 barrier 58187  
  73 inhibitor 266910  
  74 66 or 67 or 68 or 69 or 70 or 71 or 72 

or 73 
473103  

      
  75 57 and 60 and 65 and 74 19 1 
      
      
20051024 Medline 76 “cardiac rehabilitation program” and 

motivation 
11 2 

      
      
20051024 Cinahl 77 “cardiac rehabilitation program" and 

motivation 
9 1 

      
      
Manuell 
sökning 

     

      
      
20051107 ELIN@Orebro 78 McSweeney, J.C. 

Exploring older women´s lifestyle 
changes after myocardial infarction. 

 1 

  79 Koikkalainen, M.  1 
      
 

 



 

 



Bilaga 2 – Redovisning artiklar 
 

Värdering Urval Nr Artikelreferens Bra Dålig Ex In Motivering 

1 Bandura, A. (2004). Health 
promotion by social cognitive 
means. health Education & 
Behavior, 31(2), 143-64. 

  X  Föreläsning.  
Ingen vetenskaplig 
artikel. 

2 Charlston, M.E., Allegrante, J.P., 
McKinley, P.S., Peterosn; J.C., 
Boutin-Foster, C., Ogedegbe; G. 
& Young C.R. (2002). 
Improving health behaviors and 
outcomes after angioplasty: 
using economic theory to inform 
intervention. Health Education 
Research, 17(5), 606-618.  

  X  Beskrivning av 
möjlig studiedesign. 
Ingen studie gjort än. 

3 Crane, P.B. & McSweeney J.C. 
(2003). Exploring older 
women’s lifestyle changes after 
myocardial infarction. 
MEDSURG Nursing, 12(3), 170-
176. 
 

X   X Tydlig beskrivning av 
urvalsförfarandet, 
datainsamling och 
-bearbetning.  
Resultatet rimligt. 
Implikationer för 
praktisk verksamhet 
diskuteras.  

4 Emslie, C., Hunt, K. & Watt, G. 
(2001). I´d rather go with a heart 
attack than drag on´: lay images 
of heart disease and the 
problems they present for 
primary and secondary 
prevention. Coronary Health 
Care, 5, 25-31. 

  X  Ingen fokus på 
sekundärprevention. 

5 Fleury, J. (1994). The index of 
readiness: Development and 
psychometric analysis. Journal 
of Nursing Measurment, 2(2), 
143-154. 

X   X Pilotstudie. Icke-
slumpmässigt urval. 
Mätinstrumentets 
validitet och 
reliabilitet diskuteras. 
Teoretisk bakgrund 
till mätinstrumentet 
beskrivs. 

6 Fleury, J. (1998). The index of 
self-regulation: development and 
psychometric analysis. Journal 
of Nursing Measurment, 6(1), 3-
17. 

  X  Resultatet har ingen 
relevans för detta 
arbete. 

 



Bilaga 2 – Redovisning artiklar 
 

Värdering Urval Nr Artikelreferens Bra Dålig Ex In Motivering 

7 Fleury, J., Lee, S.M., Matteson, 
B. & Belyea, M. (2004). Barriers 
to physical activity maintenance 
after cardiac rehabilitation. 
Journal of Cardiopulmonary 
Rehabilitation, 24, 296-307. 

X   X Tydlig beskrivning av 
urvalsförfarandet, 
datainsamling och 
-bearbetning. 
Resultatet rimligt, 
styrker teoretisk 
förförståelse.  

8 Fleury, J., Thomas, T. & 
Ratledge, K. (1997). Promoting 
wellness in individuals with 
coronary heart disease. Journal 
of Cardiovascular Nursing, 
11(3), 26-42. 

  X  Modellbeskrivning. 
Uppfyller inte kraven 
på en vetenskaplig 
artikel. 

9 Koikkalainen, M., Mykkänen, 
H., Erkkilä, A., Julkunen, J., 
Saarinen, T., Pyörälä, K., 
Uusitupa, M. & Lappalainen, R. 
(1999). Difficulties in changing 
the diet in relation to dietary fat 
intake among patients with 
coronary heart disease. 
European Journal of Clinical 
Nutrition, 53, 120-126. 

X   X Otydlig beskrivning 
av urvalsförfarandet. 
Mätinstrumentet 
testat tidigare. 
Resultatet inte 
generaliserbart.  

10 Kärner, A., Tingström, P., 
Abrandt-Dahlgren, M. & 
Bergdahl, B. (2005) Incentives 
för lifestyle changes in patients 
with coronary heart disease. 
Journal of Advanced Nursing, 
51(3), 261-275. 

X   X Tydlig beskrivning av 
urvalsförfarandet, 
datainsamling och 
-bearbetning. 
Resultatet rimligt. 
Teori genereras.  

11 Lappalainen, R., Koikkalainen, 
M., Julkunen, J., Saarinen, T. & 
Mykkänen, H. (1998). 
Association of 
sociodemographic factors with 
barriers reported by patients 
receiving nutrition counseling as 
part of cardiac rehabilitation. 
Journal of the American Dietetic 
Association, 98(9), 1026-1029. 

X   X Otydlig beskrivning 
av urvalsförfarandet. 
Mätinstrumentet 
testat tidigare. 
Resultatet inte 
generaliserbart. 

12 McSweeney, J.C. & Coon, S. 
(2004) Women´s inhibitors and 
facilitators associated with 
making behavioral changes after 
myocardial infarction. 
MEDSURG Nursing, 13(1), 49-
55. 

X   X Tydlig beskrivning av 
urvalsförfarandet, 
datainsamling och 
-bearbetning. 
Resultatet rimligt. 
Implikationer för 
praktisk verksamhet 
diskuteras. 

 



Bilaga 2 – Redovisning artiklar 
 

Värdering Urval Nr Artikelreferens Bra Dålig Ex In Motivering 

13 Moore, S.M., Dolansky, M.A., 
Ruland, C.M., Pashkow, F.J. & 
Blackburn, G.G. (2003). 
Predictors of women´s exercise 
maintenance after cardiac 
rehabilitation. Journal of 
Cardiopulmonary 
Rehabilitation, 23, 40-49. 

 X X  Ingen ingående 
beskrivning av de 
upplevda hinder. 
Tveksamheter 
angående statistiken. 
Resultaten tillför 
inget till detta arbete. 

14 Oldridge, N., Guyatt, G., Crowe, 
J., Feeny, D., & Jones, N. 
(1999). Goal attainment in a 
randomized controlled trial of 
rehabilitation after myocardial 
infarction. Journal of 
Cardiopulmonary 
Rehabilitation, 19(1), 29-34. 

 X  X Otydlig beskrivning 
av urvalsförfarandet.  
Tveksamheter 
angående 
mätmetodens validitet 
och den statistiska 
metoden. Resultatet 
inte tillförlitligt och 
inte generaliserbart.  
Exempel på 
målbeskrivningar 
relevanta för detta 
arbete. 

15 Paxton, F.L., Ball, M., Bunker, 
S. & Cooper, C. (1999). 
Nutrition education in outpatient 
cardiac rehabilitation programs. 
Australian Journal of nutrition 
and Dietetics, 56(2), 76-80. 

  X  Inget 
klientperspektiv. 

16 Ratchford, A.M., Hamman, R.F., 
Regensteiner, J.G. Magid, D.J; 
Gallagher, S.B. & Merenich, 
J.A. (2004). Attendance and 
graduation patterns in a group-
model health maintenance 
organization alternative cardiac 
rehabilitation program. Journal 
of Cardiopulmonary 
Rehabilitation, 24, 150-156. 

  X  Resultatet svarar inte 
på detta arbetets 
frågeställningar. 

17 Salisbury, C. (1996). The role of 
health psychology post-
myocardial infarction. Nursing 
Standard, 10(39), 43-46.  

  X  Uppfyller inte kraven 
på en vetenskaplig 
artikel 

 



Bilaga 2 – Redovisning artiklar 
 

 

Värdering Urval Nr Artikelreferens Bra Dålig Ex In Motivering 

18 Sullivan Smith, A. (1995). 
Patient participation in changing 
behaviors. Home Healthcare 
Nurse, 13(2), 45-49. 

  X  Uppfyller inte kraven 
på en vetenskaplig 
artikel. 

19 Stetson, B.A., Frommelt, S.J., 
Boutelle, K.N. & Cole, J. (1995). 
Exercise-related thoughts in 
cardiac exercise programs: A 
study of exercise-adherent 
cardiac rehabilitation patients. 
International Journal of 
Rehabilitation and Health, 1(2), 
125-136.  

X   X Tydlig beskrivning av 
urvalsförfarandet, 
datainsamling och 
-bearbetning. 
Resultatet rimligt. 

20 Tardivel, J. (1998). Gender 
differences in relation to 
motivation and compliance in 
cardiac rehabilitation. Nursing in 
Critical Care, 3(5), 214-219. 

  X  Review. 



Bilaga 3 - Artikelmatris 
 

Författare 
År 

Land 
Titel Syfte Metod Deltagare/ 

bortfall Resultat Kvalitet 
Typ av studie 

Crane, P.B. & 
McSweeney 
J.C.  
pub. 2003 
USA 

Exploring older 
women’s lifestyle 
changes after 
myocardial 
infarction. 

Att undersöka 
livsstilförändringar 
hos äldre kvinnor som 
inte deltog i ett 
rehabiliterings-
program. Att 
undersöka faktorer 
som dessa kvinnor 
upplevde som 
underlättande resp. 
hindrande för livsstils-
förändringarna. 

Fenomenologisk metod. 
Halvstrukturerad 
intervju med textanalys, 
uppföljning i 
telefonintervju. 

15 (av 27 
kontaktade) 
kvinnor, äldre 
än 64 år med 
diagnosen 
hjärtinfarkt. 
 
 

(1) Att modifiera 
riskfaktorer såsom 
rökning, kost, motion 
och stress.  
(2) Socialt stöd, andlig 
stöd, finansiell stöd.  
(3) Fysiska symtom, 
kulturella frågor, brist 
på socialt och 
finansiellt stöd. 
Tidsbrist. 

Bra. 
Kvalitativ 
studie. 

Fleury, J.  
pub 1994 
USA 

The index of 
readiness: 
Development and 
psychometric 
analysis. 

Att utvärdera ett 
nyframtagen 
instrument för 
bedömning av 
individens benägenhet 
att ändra 
hälsobeteenden. 

Icke-experimentell 
metod. 
Flerfrågeformulär 
(Index of readiness) som 
testats för reliabilitet 
och validitet. 

146 (103 män, 
43 kvinnor av 
totalt 305 
tillfrågade) 
som deltog i 
ett rehabilite-
ringsprogram. 

(3) Känslor av vrede, 
tidsbrist, oförmågan 
att se förändringar, 
vanor hos vänner, 
stressfyllda händelser, 
brist på energi. 

Bra. 
Kvantitativ 
pilotstudie. 

Fleury, J., Lee, 
S.M., Matteson, 
B. & Belyea, 
M. 
pub. 2004 
USA 

Barriers to 
physical activity 
maintenance after 
cardiac 
rehabilitation. 

Att undersöka faktorer 
som deltagare i 
kardiella 
rehabiliteringsprogram 
beskriver som hinder 
för att förbli fysiskt 
aktiva. 

Fenomenologisk metod. 
Halvstrukturerad 
intervju med textanalys, 
kombinerad med 
deskriptiv statistisk 
analys. 

160 (121 män, 
39 kvinnor av 
totalt 290 
tillfrågade) 
som genomfört 
ett rehabilite-
ringsprogram. 

(1) Upprätthållande av 
fysisk aktivitet. 
(2) Omgivnings-
faktorer. 
(3) Intrapersonella, 
interpersonella, 
omgivnings-, och 
organisatoriska 
faktorer. 

Bra. 
Kvalitativ 
studie. 

Frågeställningar: 
(1) Vilka mål har klienten i förändringsprocessen? 
(2) Vilka faktorer upplever klienten som underlättande för beteendeförändringen? 
(3) Vilka faktorer upplever klienten som försvårande för beteendeförändringen? 



Bilaga 3 - Artikelmatris 
 

Frågeställningar: 

Författare 
År 

Land 
Titel Syfte Metod Deltagare/ 

bortfall Resultat Kvalitet 
Typ av studie 

Koikkalainen, 
M., Mykkänen, 
H., Erkkilä, A., 
Julkunen, J., 
Saarinen, T., 
Pyörälä, K., 
Uusitupa, M. & 
Lappalainen, R. 
pub. 1999 
Finland 

Difficulties in 
changing the diet 
in relation to 
dietary fat intake 
among patients 
with coronary 
heart disease. 

Att studera faktorer 
som hindrar personer 
med 
kranskärlssjukdomar 
från att följa 
kostrådgivningen i 
relation till fettintaget. 

Icke-experimentell 
metod. 
Matdagbok, 
självrapportering av 
förändringar, 
flerfrågeformulär, 
blodprover. 

362 män (av 
totalt 506 där 
kvinnorna 
exkluderades). 

(1) Förändringar av 
matvanor mot mindre 
fettkonsumtion. 
(3) Ätandet i sällskap, 
matpriser och 
överflöde av mat. 

Bra. 
Kvantitativ 
studie. 

Kärner, A., 
Tingström, P., 
Abrandt-
Dahlgren, M. & 
Bergdahl, B. 
1998-2000 
pub. 2005 
Sverige 

Incentives för 
lifestyle changes 
in patients with 
coronary heart 
disease. 

Att undersöka faktorer 
som människor med 
kranskärlssjukdom 
upplever som 
underlättande eller 
hindrande för 
livsstilförändringar i 
rehabiliteringsfasen. 

Fenomenografisk 
metod. 
Halvstrukturerad 
intervju, kombinerad 
med deskriptiv statistisk 
analys. 

113 (55 män, 
29 kvinnor av 
totalt 378 
tillfrågade) 
som nyligen 
genomlevd en 
kranskärls-
episod. 

(1) Antagande om fem 
domäner: motion, 
kost, stress, rökning, 
medicinering. 
(2) Somatiska, 
sociala/praktiska, 
kognitiva, affektiva. 
(3) Somatiska, 
sociala/praktiska, 
kognitiva, affektiva. 

Bra. 
Kvalitativ 
studie. 

(1) Vilka mål har klienten i förändringsprocessen? 
(2) Vilka faktorer upplever klienten som underlättande för beteendeförändringen? 
(3) Vilka faktorer upplever klienten som försvårande för beteendeförändringen? 



Bilaga 3 - Artikelmatris 
 

Frågeställningar: 

Författare 
År 

Land 
Titel Syfte Metod Deltagare/ 

bortfall Resultat Kvalitet 
Typ av studie 

Lappalainen, 
R., 
Koikkalainen, 
M., Julkunen, 
J., Saarinen, T. 
& Mykkänen, 
H. 
pub. 1998 
Finland 

Association of 
sociodemographic 
factors with 
barriers reported 
by patients 
receiving nutrition 
counseling as part 
of cardiac 
rehabilitation. 

Att beskriva samband 
mellan kön, 
utbildning, ålder samt 
BMI och av klienterna 
rapporterade hinder 
för kostomstållning 
efter att ha fått 
rådgivning som del i 
ett kardiell 
rehabiliterings-
program. 

Icke-experimentell 
metod.  
Flerfrågeformulär. 

121 deltagare 
(96 män, 25 
kvinnor). 

(1) Kostförändringar 
och normalisering av 
blodfettvärden. 
(3) Ätandet i sällskap, 
matpriser och 
situationer med stort 
matutbud. 

Bra. 
Kvantitativ 
studie. 

McSweeney, 
J.C. & Coon, S. 
pub. 2004 
USA 

Women´s 
inhibitors and 
facilitators 
associated with 
making behavioral 
changes after 
myocardial 
infarction. 

Att beskriva hindrande 
och underlättande 
faktorer för 
livsstilsförändringar 
som kvinnor upplever 
efter genomlevd 
hjärtinfarkt. 

Fenomenologisk metod. 
Halvstrukturerad 
intervju med textanalys.  

40 kvinnor 
som genomlevt 
en hjärtinfarkt 
6-24 månader 
tidigare. 

(1) Kost, motion, 
rökning, medicinering.
(2) Socialt stöd, 
finanser, motivation, 
omgivningsfaktorer. 
(3) Finansiella, 
omgivningsfaktorer, 
fysiska 
problem/symtom, 
minskad livskvalitet, 
brist på motivation. 

Bra. 
Kvalitativ 
studie. 

(1) Vilka mål har klienten i förändringsprocessen? 
(2) Vilka faktorer upplever klienten som underlättande för beteendeförändringen? 
(3) Vilka faktorer upplever klienten som försvårande för beteendeförändringen? 



Bilaga 3 - Artikelmatris 
 

Frågeställningar: 

Författare 
År 

Land 
Titel Syfte Metod Deltagare/ 

bortfall Resultat Kvalitet 
Typ av studie 

Oldridge, N., 
Guyatt, G., 
Crowe, J., 
Feeny, D., & 
Jones, N.  
pub. 1999 
Kanada 

Goal attainment in 
a randomized 
controlled trial of 
rehabilitation after 
myocardial 
infarction. 

Att undersöka värdet 
av personliga 
målbeskrivningar som 
resultatmått i kardiell 
rehabiliterings-
program.   

Experimentell metod.  
Olika mätinstrument 
bl.a. flerfrågeformulär. 

180 (av 201 
tillfrågade, 177 
män, 24 
kvinnor). 

(1) Återgång till 
arbete, aktiviteter i det 
dagliga livet, 
fritidsaktiviteter. 

Dålig. 
RCT. 

Stetson, B.A., 
Frommelt, S.J., 
Boutelle, K.N. 
& Cole, J.  
pub. 1995 
USA 

Exercise-related 
thoughts in cardiac 
exercise programs: 
A study of 
exercise-adherent 
cardiac 
rehabilitation 
patients. 

Att studera tankar som 
rör fysisk aktivitet hos 
deltagare i ett kardiell 
rehabiliterings- 
program. Att studera 
motivationen till och 
upplevda svårigheter 
att upprätthålla 
regelbunden fysisk 
aktivitet. 

Fenomenologisk metod. 
Halvstrukturerad 
intervju med textanalys. 

36 deltagare 
(29 män, 7 
kvinnor). 

(2) Kognitiva 
strategier, fokus på 
träningsmål, 
motiverande samtal 
med sig själv. 
(3) Sjukdom, skador 
och trötthet, krav från 
arbetet, sociala och 
familjära krav, vädret, 
tidsplaneringen, leda. 

Bra. 
Kvalitativ 
studie. 

 

(1) Vilka mål har klienten i förändringsprocessen? 
(2) Vilka faktorer upplever klienten som underlättande för beteendeförändringen? 
(3) Vilka faktorer upplever klienten som försvårande för beteendeförändringen? 
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