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Sammanfattning
Bakgrund: En av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige är hjärtinfarkt och kostnaden för hjärt-
kärlsjukdomar uppskattades år 2010 till 61,5 miljarder kronor. De vanligaste riskfaktorerna för 
att insjukna i hjärtinfarkt är rökning, hyperlipidemi, hypertoni, högt BMI, ökat midjeomfång 
och fysisk inaktivitet. Den långsiktiga behandlingen för personer som överlevt en hjärtinfarkt 
innebär livsstilsförändringar och farmakoterapeutisk behandling. En viktig del av 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med hjärt- och kärlsjuka patienter är att utbilda, 
undervisa och motivera till livsstilsförändringar och hjälpa patienten att uppnå en bättre hälsa. 
Syfte: Syftet med studien var att redogöra för effekten av sjuksköterskans hälsofrämjande 
arbete med patienter efter en hjärtinfarkt.  
Design: Studien är en litteraturöversikt med deskriptiv design.  
Metod: Data samlades in med hjälp av systematisk sökning i databaserna Cinahl, PubMed och 
PsycINFO. De sju valda artiklarna granskades med hjälp av SBU:s granskningsmall. 
Resultat: Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete har bäst effekt på parametrarna rökstatus, 
fysisk aktivitet och midjeomfång.  
Slutsats: Tidiga insatser i form av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete och regelbunden 
uppföljning är av stor vikt för att uppnå bra resultat. För att öka tillgängligheten och därmed 
deltagandet dras slutsatsen att det hälsofrämjande arbetet med patienter efter en hjärtinfarkt bör 
utföras av sjuksköterskor på vårdcentraler. Psykisk ohälsa efter en hjärtinfarkt är vanligt 
förekommande och något som bör uppmärksammas och behandlas då det annars kan utgöra ett 
hinder för återhämtning och bidra till sämre hälsa. 

Nyckelord:  Hjärtinfarkt, hälsofrämjande arbete, sjuksköterska. 
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1. Inledning 
 
2. Bakgrund 
2.1 Fakta 
En av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige är hjärtinfarkt. År 2014 insjuknade 28 000 personer 
i Sverige av hjärtinfarkt varav cirka 7800 av dessa fick en dödlig utgång (Rydberg & Holst, 
2016). Enligt Hjärt-lungfondens årsrapport från 2010 uppskattades kostnaden för hjärt-
kärlsjukdomar i Sverige samma år till 61,5 miljarder kronor. Dödligheten i Europa relaterat till 
ischemisk hjärtsjukdom har minskat under de senaste decennierna och motsvarade år 2017 20% 
av alla dödsfall. Trots detta är ischemisk hjärtsjukdom fortfarande den mest vanliga 
dödsorsaken i världen (Ibanez et al., 2017). Av de som insjuknar i hjärtinfark under 80 år är 71 
% av dessa män, medan könsfördelningen av de som drabbas över 80 år består av 49 % män 
och 51% kvinnor (Rydberg & Holst, 2016). Även Ibanez et al. (2017) beskriver att ischemisk 
hjärtsjukdom utvecklas senare hos kvinnor än hos män, och att det efter 75 års ålder är 
kvinnorna som är överrepresenterade. 
 
Hjärtinfarkt innebär akut total eller subtotal ocklusion i något av kranskärlen som en följd av 
trombotisering. Ocklusion av kranskärlen leder till ischemi i myokardiet vilket orsakar en 
irreversibel nekros i hjärtats muskelceller. När hjärtmuskelcellerna börjat gå i nekros frisätts 
hjärtskademarkörern troponin, vilket kan påvisas via blodprover. Det finns olika typer av 
hjärtinfarkter beroende på hur pass stor omfattning hjärtats myokard som drabbas av syrebrist. 
ST-elevation myocardial infarction (STEMI) är den allvarligaste då den orsakas av en total 
ocklusion i något av koronarkärlen. Om det ockluderade kärlet öppnas inom en timme efter 
symtomdebut, även kallad the golden hour, är nekrosen i de drabbade hjärtmuskelcellerna 
försumbar. Non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI) orsakas oftast av en subtotal 
ocklusion i något av hjärtats större koronarkärl alternativt total ocklusion i något av de mindre 
koronarkärlen. Nekrosförloppet vid en NSTEMI sker långsammare än vid en STEMI, vilket 
innebär att en revaskularisering inom de första 72 timmarna efter symtomdebut är tillräckligt 
för att nekrosen ska vara försumbar (Rydberg & Holst, 2016). 
 
De kliniska symtomen som kan uppkomma vid en hjärtinfarkt är olika typer av obehag i 
kroppens övre extremiteter och käkmuskulaturen, bröstsmärta eller obehag i bröstet samt 
obehagskänsla från epigastriet. Andra symtom förknippade med hjärtinfarkt kan vara dyspné 
eller fatigue och symtomen kan uppkomma i såväl vila som vid ansträngning (Tygesen et al., 
2018). Även Ibanez et al. (2017) beskriver bröstsmärta samt strålande smärta ut i vänster arm, 
nacke och underkäke som vanliga symtom men lyfter även andra symtom såsom illamående, 
kräkningar och yrsel. Dessutom uppmärksammas även att symtomen vid en hjärtinfarkt är mer 
atypiska hos kvinnor. 
 
2.2 Riskfaktorer 
Det finns många olika riskfaktorer som kan orsaka hjärtinfarkt. Rökning ökar risken för 
tromboser vilket gör det till en stor riskfaktor för att insjukna i hjärtinfarkt (Ibanez et al. 2017). 
Rökning påverkar kroppen på många olika sätt, bland annat genom att öka hjärtfrekvensen och 
blodtrycket. Rökning ökar även LDL kolesterolet i blodet samt bidrar till att blodplättarna i 
blodet aggregerar lättare. Alla dessa faktorer gör att rökare riskerar att insjukna i hjärtinfarkt 
tidigare i livet än icke-rökare (Toluey, Ghaffari, Tajlil, Nasiri & Rostami, 2019). En hög 
alkoholkonsumtion ökar risken för att insjukna i hjärtinfarkt medan en måttlig 
alkoholkonsumtion kan minska risken, jämfört med ingen alkoholkonsumtion alls då alkohol i 
små mängder har en något blodfetts- och blodtryckssänkande effekt (Russell, Fan, 
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Freudenheim, Dorn & Trevisan, 2019). Ett ökat midjeomfång anses innebära en ökad risk för 
att insjukna i hjärtinfark och personer med ett body mass index (BMI) ≥25 definieras som 
överviktiga och har en betydligt större risk för att insjukna jämfört med normalviktiga personer 
med ett BMI ≤25. Även fysisk inaktivitet, hypertoni med ett systoliskt tryck ≤140 mmHg och 
hyperlipidemi med framförallt ett förhöjt värde av det farliga LDL kolesterolet är förknippat 
med en högre risk att insjukna i hjärtinfarkt (Ibanez et al., 2017).  
 
2.3 Behandling 
I det akuta skedet vid en hjärtinfarkt ges kärlvidgande farmaka, dels för att vidga venerna som 
pumpar blodet till hjärtat så att hjärtat avlastas samtidigt som koronarkärlen vidgas och ökar 
flödet till myokardiet. Även läkemedel som minskar hjärtfrekvensen och därmed även hjärtats 
syrebehov kan ges i det akuta skedet samt trombocythämmande läkemedel. Den viktigaste 
behandlingen är reperfusionsbehandlingen som består av antingen trombolysbehandling eller 
Percutan Coronar Intervention (PCI). Om ocklusionen inte kan åtgärdas med hjälp av PCI på 
grund av stenoser i vänster huvudstam som gör att risken för genomförandet av PCI blir väldigt 
hög, kan kärlkirurgi i form av Coronary artery bypass grafting (CABG) bli aktuellt (Rydberg 
& Holst, 2016). Den långsiktiga behandlingen efter en hjärtinfarkt innebär ofta en 
farmakoterapeutisk behandling bestående av blodtryckssänkande läkemedel, antikoagulantia 
samt läkemedel mot höga blodfetter. Utöver den famakoterapeutiska behandlingen är 
livsstilsförändringar i form av rökstopp, hälsosammare matvanor, ökad fysisk aktivitet och en 
eventuell viktnedgång till ett BMI ≤25, en viktig del av den långsiktiga behandlingen för att 
minska risken för att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt (Ibanez et al., 2017). 
 
2.4 Biopsykosocialamodellen 
Det finns många olika teorier som definierar begreppet hälsa och ohälsa. Enligt traditionella 
biomedicinska modeller är sjukdom ett resultat av patofysiologiska avvikelser och begreppet 
hälsa definieras som frånvaro av sjukdom. Patienter som drabbas av ohälsa ses enligt dessa 
modeller som offer och hålls inte ansvariga för att själva ha bidragit till sjukdomsutvecklandet. 
Det här sättet att se på hälsa ger inget eller mycket lite utrymme för somatiska symtom eller 
ohälsa som inte grundar sig i någon uppenbar patofysiologisk abnormalitet. Till skillnad från 
de traditionella biomedicinska modellernas sätt att se på hälsa och ohälsa, tar den 
biopsykosocialamodellen hänsyn till såväl sociala som psykologiska aspekter när det kommer 
till vad som anses orsaka ohälsa (Wade & Halligan, 2004).  
 
I likhet med den biopsykosocialamodellen menar Världshälsoorganisationen [WHO] att hälsa 
inte enbart innebär frånvaro av sjukdom och att även andra aspekter bör tas i beaktning. 
WHO:s definition av begreppet hälsa: 

"Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom 
och funktionsnedsättning." (WHO, 1948). 

 

2.5 Hälsofrämjande arbete 
En definition av hälsofrämjande arbete: 

Hälsofrämjande arbete är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa 
och att förbättra den. För att nå ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande 
måste individen eller gruppen kunna identifiera sina strävanden och bli medvetna om dem, tillfredsställa 
sina behov och förändra eller bemästra miljön. Hälsa ska därför ses som en resurs i vardagslivet och 
inte som målet i tillvaron (Wrammer, Wrammer & Wrammer, 2017, s. 75). 

 
Hälsofrämjande arbete på samhällsnivå kan till exempel innebära introduktion av nya lagar och 
massmediekampanjer för att påverka hälsan i samhället i en positiv riktning. Hälsofrämjande 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fysisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Social
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A4lbefinnande&action=edit&redlink=1
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arbete på individnivå innefattar bland annat enskilda samtal mellan medicinsk personal och 
patient i syfte att skapa empowerment hos patienten och ge patienten möjlighet att själv skapa 
förutsättningar för bättre hälsa (Wrammer et al., 2017). En viktig del av sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete med hjärt- och kärlsjuka patienter är att utbilda och undervisa i 
riskfaktorer samt att hjälpa och motivera patienten att göra livsstilsförändringar (Davis & 
Wright, 2012). 
 
3. Problemformulering 
Personer som insjuknar i hjärtinfarkt har stor risk att återinsjukna i ytterligare hjärtinfarkter (Al-
Khadra et al., 2014). För många personer innebär livet efter en hjärtinfarkt stora 
livsstilsförändringar och psykisk ohälsa i form av ångest och depression är vanligt 
förekommande (Nilsson, Ivarsson, Alm-Roijer & Svedberg, 2012). En litteraturstudie som 
redogör för effekten av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter efter en 
hjärtinfarkt har som avsikt att minska risken för återinsjuknande. Studien undersöker hur 
sjuksköterskan med en holistisk syn på hälsa kan förbättra livskvaliteten hos dessa patienter 
och redogör för vilka metoder som fungerar bra, vilka parametrar som är mest påverkbara av 
sjuksköterskan samt vilka brister som finns.   
 
4. Syfte 
Att redogöra för effekten av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter efter en 
hjärtinfarkt. 
 
5. Metod 
5.1 Design 
Studien är en litteraturöversikt med deskriptiv design och sökningen är utförd systematiskt 
(Kristensson, 2014).  
 
5.2 Datainsamling 
Enligt Kristensson (2014) väljs nyckelbegrepp ut från syftet för att identifiera olika söktermer. 
Utifrån syftet identifierades de tre nyckelorden sjuksköterska, hälsofrämjande arbete och 
hjärtinfarkt. Nyckelorden översattes till engelska och synonymer till nyckelorden valdes ut, se 
Tabell 1 (Kristensson, 2014). Nyckelorden och dess synonymer söktes med hjälp av MeSH 
termer (MH) i databaserna Cinahl och PubMed och som Thesaurus (DE) i databasen PsycINFO 
för att göra sökningen så specifik som möjligt. De sökord som inte fanns som indexord i de 
olika databaserna söktes som fritextsökning och breddades med hjälp av trunkering för att ord 
med samma ordstam men med olika ändelser skulle komma med i sökningen (Kristensson, 
2014). Sökorden och dess synonymer söktes med Booleska operatorn OR för att öka sökningens 
sensitivitet och bildade tillsammans tre olika sökblock som därefter söktes med Booleska 
operatorn AND för att göra sökningen mer avgränsad och specifik, se Tabell 1 (Karlsson, 
2017).  
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Tabell 1. Nyckelord översatta till engelska, dess synonymer och redovisning av sökblock. 
Databas Cinahl PubMed PsycINFO 
Sjuksköterska Nurs* (Fritext) Nurses (MH)  

Nursing (MH) 
  

Nurs* (Fritext) 

Hälsofrämjande 
arbete 

Health promotion (MH) 
Secondary prevention (MH) 
Prevention* (Fritext) 

Health promotion 
(MH) 
Secondary 
prevention (MH) 
Prevention* 
(Fritext) 
  

Health promotion (DE) 
Prevention* (Fritext)  
Secondary prevention (DE) 

Hjärtinfarkt Myocardial infarction (MH) 
Cardiac infarction (Fritext) 
Heart attack (Fritext) 

Myocardial 
infarction (MH)  
Cardiac infarction 
(Fritext) 
Heart attack 
(Fritext) 

Myocardial infarction (DE) 
Cardiac infarction (Fritext) 
Heart attack (Fritext) 

*=Trunkerad fritextsökning  
 
De avgränsningar som användes då sökningen gjordes i databasen Cinahl var english language, 
peer reviewed, all ages samt tidsperioden 2005-2020. I databasen PsycINFO användes 
avgränsningarna english language, peer reviewed, all ages samt tidsperioden 2005-2019 och i 
PubMed användes endast avgränsningen tidsperioden 2005-2020. Avgränsningarna användes 
för att säkerställa att artiklarna var skrivna på ett språk som författarna behärskar samt att de 
var aktuella i tiden (Kristensson, 2017). 
 
5.3 Urval 
De inklusionskriterier som användes var att studien skulle redogöra för effekten av 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med patienter efter en hjärtinfarkt. De 
exklusionskriterier som användes var litteraturstudier, andra yrkesprofessioner än 
sjuksköterskan, sjuksköterskans förebyggande arbete hos patienter med risk för att drabbas av 
en första hjärtinfarkt samt patientens upplevelser eller erfarenheter.  
 
I urval 1 lästes alla titlar från samtliga tre databaser, totalt 331 stycken, och de titlar som verkade 
relevanta i förhållande till studiens syfte valdes ut, totalt 60 stycken. I urval 2 lästes samtliga 
60 stycken abstract av författarna var för sig, varav 24 artiklar valdes ut för en mer djupgående 
granskning. I urval 3 lästes alla 24 artiklar av författarna, först enskilt, och de artiklar som inte 
levde upp till studiens inklusionskriterier sållades bort, vilket resulterade i 7 valda artiklar. Se 
Bilaga 1-3 (Kristensson, 2014). 
 
5.4 Granskning 
Vid granskningen studerades studiernas styrkor och svagheter och särskilt stort fokus lades på 
att studierna skulle ha ett tydligt och relevant syfte, en tydligt beskriven metod och vara etiskt 
utförda. De valda artiklarna granskades sedan med hjälp av Statens Beredning för Medicinsk 
och Social Utvärdering (SBU) granskningsmall för kvalitetsgranskning av randomiserade 
studier, för att säkerställa att de höll en acceptabel kvalitet. Båda författarna granskade först 
artiklarna enskilt och jämförde sedan resultaten av granskningarna med varandra (Kristensson, 
2014). Artiklarna betygsattes där varje ja på en fråga gav 1p och maxpoäng var 31p. 
Betygsystemet som användes innebar att artiklar med <14p fick betyget låg kvalitet, artiklar 
som fick 15-25p fick betyget medelhög kvalitet och artiklar med >25p fick betyget hög kvalitet. 
En av de valda artiklarna fick betyget låg kvalitet och sex stycken artiklar fick betyget medelhög 
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kvalitet. Antal poäng som de olika artiklarna tilldelades redovisas i artikelmatriserna, se Bilaga 
1-7. 
 
5.5 Dataanalys 
De parametrar som författarna valde att studera i artiklarnas resultat för att se effekten av 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete var följande: rökning, totalkolesterol, LDL-kolesterol, 
systoliskt blodtryck (SBP), diastoliskt blodtryck (DBP), BMI, vikt, midjeomfång, fysisk 
aktivitet, psykisk ohälsa och compliance gällande läkemedelsordination. Vilka parametrar som 
undersöks i vilka artiklar sammanställdes och redovisas i tabell 2. Vilken typ av intervention 
som sjuksköterskan utförde och durationen för de olika programmen sammanställdes och 
redovisas i Tabell 3. 
 
6. Forskningsetiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen skapades år 1964 och fungerar som ett internationellt styrdokument 
för medicinsk forskning. Helsingforsdeklarationen understryker att all forskning som bedrivs 
ska vara till nytta för samhället samtidigt som forskningen kännetecknas av ett etiskt 
förhållningssätt med respekt för människans autonomi och integritet. Författarna till en 
litteraturstudie bör ha kunskap om forskningsetik då de på ett kritiskt sätt ska granska innehållet 
i andras studier. De fyra principerna: nyttoprincipen, autonomiprincipen, inte skada-principen 
och rättviseprincipen kan användas för att sammanfatta forskningsetikens viktigaste aspekter 
(Kristensson, 2014).  
 
Då de valda artiklarna till studien granskades av författarna användes ett etiskt förhållningssätt. 
Alla artiklarna lästes först separat av de båda författarna vilket bidragit till att ett objektivt 
synsätt bibehållits. Genom att redovisa all data från de 7 valda artiklarna och inte utelämna 
sådan data som inte stödjer den valda teorin, har oredlighet undvikits (Kjellström, 2017). Då all 
forskning enligt Kristensson (2014) ska vara till nytta för samhället ställde sig författarna frågan 
om för vem eller vilka litteraturstudien var till nytta för. Författarna kom fram till att 
litteraturstudiens resultat kan vara till nytta för såväl sjukvårdspersonal som bedriver 
hälsofrämjande arbete för att förebygga återinsjuknande efter en hjärtinfarkt, samt till nytta för 
den enskilde hjärt-och kärlsjuka individen.  
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7. Resultatredovisning 
I litteraturstudien sammanställdes sju stycken kvantitativa artiklar från Nederländerna, Kanada, 
Spanien, Kina, Malaysia och Turkiet. 
                                           
Tabell 2. Redovisning av vilka parametrar som undersöks i vilka artiklar.
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Tabell 3. Beskrivning av typ av intervention, duration och gruppsammansättning. 

 
 

 

Författare och Land Intervention Ålder, kön & 
könsfördelning 

Resultat 

Harbman (2014) Rådgivning, utbildning och 
mätningar  
under 3 månader. Telefon och 
hembesök. 

Medelålder: 58 år 
 
Män: 54 
 
Kvinnor: 11 
 
  

Se tabell 4. 

Irmak et al. (2010)   Pre-test post-teststudie. 
Undervisning, rådgivning, 4 
hembesök under 14 veckor. 

Medelålder: 53,7 år 
 
Män: 28 
 
Kvinnor: 8 
   

Se tabell 5. 

Jiang et al. (2007)  Undervisning, hembesök och 
telefonkontakt under 12 
veckor. Resultatet mättes vid 3 
och 6 månader. 

Medelålder: 61,7 år 
 
Män: 119  
 
Kvinnor: 48  
 
  

Se tabell 6. 

Leemrijse et al. (2016) Telefoncoaching. Deltagarna 
blev uppringda var 4:e till 6:e 
vecka under 6 månader. 

Medelålder: 64,4 år 
 
Män: 303 
 
Kvinnor: 71 
 
  

Se tabell 7. 

Norazlin et al. (2018) Pre-test, pro-teststudie. 
Undervisning. Post-testet ägde 
rum efter 4 veckor. 

Medelålder 55 år 
 
Män: 46 
 
Kvinnor: 12 
 
  

Se tabell 8. 

Serrano-Martiniez et al. 
(2004) 

Regelbundna besök hos 
sjuksköterska på vårdcentralen. 

Medelålder: 69,75 år 
 
Män: 248 
 
Kvinnor: 26 
 
  

Se tabell 9. 

Sibel et al. (2018)  Undervisning 60–90 min på 
sjukhuset innan utskrivning. 
Uppföljning och rådgivning vid 
2 veckor. Mätning av resultat 
efter 12 veckor.  

Män: 72 
 
Kvinnor: 7 
 
  

Se tabell 10. 
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Tabell 4. Harbman (2014) 
                             Pre-test (baseline) Post-test (efter 3 månader)   

 
Intervention 

 
Kontroll 

 
Intervention 

 
Kontroll 

P-value 
<5% 

SBP (mmHg) 115.96 114.96 114.10 (-1.60) 116.50 (+1.32%) 0.50 
 

DBP (mmHg) 66.76 68.11 68.10 (+2.04%) 70.28 (+3.19%) 0.35 
 

Totalkolesterol (mmol/l) - - - - - 
 

LDL (mmol/l) 2.46 2.42 1.70 (-30.89%) 1.52 (-37.19%) 0.25 
 

BMI 26.40 29.0 27.47 (+4.05%) 28.57 (-1.48%) 0.42 
 

Vikt (kg) - - - - - 
 

Midjemått  39.78 41.05 39.67 (-0.28%) 41.91 (+2.10%) 0.10 
 

Fysisk aktivitet - - - - - 
 

Psykisk ohälsa - - - - - 
 

Compliance läkemedel - -  - - - 
 

Rökstatus - - - - - 
 
I resultatet i studien framgår det att interventionsgruppen sänkte medelvärdet för sitt systoliska 
blodtryck med 1,6% medan kontrollgruppen ökade sitt medelvärde för det systoliska 
blodtrycket. Båda grupperna ökade medelvärdet för det diastoliska blodtrycket men 
kontrollgruppens ökning var större. Tittar man på mätningen av LDL-kolesterolet så sänkte de 
båda grupperna sina medelvärden men kontrollgruppens minskning var större. 
Interventionsgruppen ökade sitt medelvärde för BMI med 4,05% medan kontrollgruppens 
medelvärde för BMI minskade med 1,48%. Statistisk signifikans kunde inte påvisas gällande 
någon av parametrarna (Harbman, 2014).
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Tabell 5. Irmak et al. (2010)          
 Pre-test (baseline)   Post-test (efter 14 veckor) P-value 

<5% 
SBP (mmHg) 128.88 121.66 (-5.60%) <.001 

 
DBP (mmHg) 80.13 76.66 (-4.33%) .008 

 
Totalkolesterol (mmol/l) 202.13 175.66 (-13.10%) <.001 

 
LDL (mmol/l) 132.61 101.63 (-23.36%) <.001 

 
BMI 26.93 26.49 (-1.63%) .029 

 
Vikt (kg) - - - 

 
Midjemått - - - 

 
*Fysisk aktivitet  
(andel deltagare i % som 
tränade regelbundet) 

13.90 86.10 (+519.42%) <.001 
 
 
 

Psykisk ohälsa - - - 
 

Compliance läkemedel 
(antal deltagare) 

- Aspirin 
- Beta-blockerare 
- Nitrater 
- Statiner 
- ACE-hämmare  

 
 

36 
35 
36 
5 

11  

 
 

36 (+/-0%) 
31 (-11.43%) 
27 (-25.00%) 
2 (-60.00%) 
11 (+/-0%) 

  

 

Rökstatus (andel i %) 61.1 13.9 (-77.25%) <.001 

*Promenad á 30 minuter tre gånger i veckan klassades som regelbunden träning. 

 
Resultatet i studien visade att de 36 deltagarna efter 14 veckor hade minskat medelvärdet för 
både sitt systoliska och diastoliska blodtryck. Deltagarna hade även minskat medelvärdet för 
totalkolesterolet och LDL-kolesterolet. Deltagarnas medelvärde för BMI minskade med 1,63% 
och 519,42% fler deltagare angav att de motionerade regelbundet. Andelen rökare minskade 
med 77,25%. Statistisk signifikans kunde påvisas gällande alla parametrar (Irmak et al., 2010).
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Tabell 6.1 Jiang et al. (2006)  
 Pre-test (baseline) Post-test (efter 3 månader)   

Intervention Kontroll Intervention Kontroll P-value 
<5% 

SBP (mmHg) 128.62 128.06 128.65 (+0.02%) 130.07 (+1.57%) 0.030 
      
DBP (mmHg) 77.26 77.10 77.35  (+0.12%) 78.45 (+1.75%) 0.021 

 
Totalkolesterol (mmol/l) 5.26 5.09 4.72 (-10.27%) 4.82 (-5.30%) 0.001 

 
LDL (mmol/l) 3.29 3.15 2.79 (-15.20%) 2.93 (-6.98) 0.001 

 
BMI - - - - - 

 
Vikt (kg) 65.26 66.22 65.32 (+0.09%) 66.64 (+0.63%) 0.157 

 
Midjemått - - - - - 

 
Fysisk aktivitet* 2.78 2.68 11.39 

(+309.71%) 
8.97 (+234.70%) 0.001 

 
Psykisk ohälsa - - - - - 

 
Compliance läkemedel** 4.85 4.86 4.70 (-3.09%) 4.47 (-8.02%) 0.029 

 
Rökstatus - - - - - 

 
Tabell 6.2              

 Pre-test (baseline) Post-test (efter 6 månader)   
Intervention Kontroll Intervention Kontroll P-value 

<5% 
SBP (mmHg) 128.62 128.06 129.80 (+0.92%) 130.73 (+2.08%) 0.216 

 
DBP (mmHg) 77.26 77.10 78.30 (+1.35%) 79.36 (+2.93%) 1.148 

 
Totalkolesterol (mmol/l) 5.26 5.09 4.76 (-9.51%) 4.92 (-3.34%) 0.001 

 
LDL (mmol/l) 3.29 3.15 2.84 (-13.68%) 3.00 (-4.76%) 0.001 

 
BMI - - - - - 

 
Vikt (kg) 65.26 66.22 65.10 (-0.25%) 66.61 (+0.59%) 0,099 

 
Midjemått - - - - - 

 
Fysisk aktivitet* 2.78 2.68 10.63 

(+282.37%) 
8.62 (221.64%) 0.002 

 
 

Psykisk ohälsa - - - - - 
 

Compliance läkemedel** 4.85 4.86 4.47 (-7.84%) 4.27 (-12.14%) 0.143 
 

Rökstatus - - - - - 
*Deltagarna fick fylla i ett formulär med 16 påstådda fysiska aktiviteter som de fick svara på om de utfört under 
de senaste 24 timmarna. Aktiviteterna rangordnades från att ha gått till badrummet till att ha promenerat 6,5km. 
Varje utförd aktivitet gav 1 poäng (min 0p, max 16p). Medelvärdet redovisas i tabellen. **Compliance gällande 
läkemedelsordination skattades av deltagarna själva på en skala 1–5 (1=total vägran att följa ordinationer, 
5=100% följsamhet). Medelvärdet redovisas i tabellen. 
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Resultatet i studien visar att både interventionsgruppen och kontrollgruppen ökade sina 
medelvärden för systoliskt och diastoliskt blodtryck efter tre månader men att 
interventionsgruppen hade en mindre ökning i båda fallen. Båda grupperna minskade även sina 
medelvärden gällande totalkolesterol och LDL-kolesterol men interventionsgruppen visade på 
en större minskning av de båda mätvärdena. Interventionsgruppen minskade medelvärdet för 
vikt med 0,25% medan kontrollgruppen ökade sitt medelvärde med 0,59%. Båda grupperna 
skattade att de efter tre månader var mer fysiskt aktiva medan compliance för läkemedel 
minskade hos de båda grupperna. Statistisk signifikans i skillnad mellan de två grupperna kunde 
efter tre månader påvisas gällande parametrarna totalkolesterol, LDL-kolesterol, fysisk aktivitet 
och compliance gällande läkemedel.  
 
Efter 6 månader hade de båda grupperna ökat både sitt systoliska och diastoliska blodtryck 
ytterligare. Jämfört med basline hade båda grupperna fortfarande minskat både sitt 
totalkolesterol och LDL-kolesterol men jämfört med tremånaderskontrollen hade värdena stigit 
något hos båda grupperna. Andelen som angav att de var fysiskt aktiva vid 6 månader var 
mindre än vid tre månader men fortfarande större än vid basline. Compliance gällande 
läkemedelsordination minskade hos båda grupperna vid båda mättillfällena Det enda värdet 
som var bättre efter 6 månader jämfört med tre månader var vikten hos båda grupperna. 
Statistisk signifikans i skillnad mellan de båda grupperna kunde efter 6 månader påvisas 
gällande parametrarna totalkolesterol, LDL-kolesterol och fysisk aktivitet (Jiang et al., 2006).
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Tabell 7. Leemrijse et al. (2016)                               
 Pre-test (baseline) Post-test (efter 6 månader)   

Intervention Kontroll  Intervention Kontroll  P-value 
<5% 

SBP (mmHg) 130.00 132.00 135.00 (+3.85%) 137.00 (+3.79%) 0.60 
 

DBP (mmHg) - - - - - 
 

Totalkolesterol 
(mmol/l) 

4.00 3.95 4.10 (+2.50%) 4.17 (+5.57%) 0.15 
 
 

LDL (mmol/l) 2.21 2.13 2.28 (+3.17%) 2.23 (+4.69%) 0.99 
      
BMI 27.3 27.7 27.3 (+/- 0.00%) 28.00 (+1.08%) 0.048 

 
Vikt (kg) - - - - - 

 
Midjemått (cm) 100.5 101.1 99.3 (-1.19%) 101.5 (+0.40%) 0.001 

 
Fysisk aktivitet* 144.29 136.81 153.26 (+6.22%) 133.54 (-2.39%) 0.048 

 
Psykisk ohälsa - - - - - 

 
Compliance 
läkemedel 

- - - - - 
 
 

Rökstatus - - - - - 
*Fysisk aktivitet mättes med hjälp av PASE score och medelvärdet presenteras i tabellen. 
 
Studien visade att både interventionsgruppen och kontrollgruppen ökade medelvärdet för sitt 
systoliska blodtryck, totalkolesterol och LDL-kolesterol efter 6 månader. 
Interventionsgruppens medelvärde för BMI var efter 6 månader oförändrat medan 
kontrollgruppen ökade sitt medelvärde med 1,08%. Interventionsgruppen minskade 
medelvärdet för sitt midjemått med 1,19% medan kontrollgruppen ökade sitt medelvärde med 
0,40% (Leemrijse et al., 2016). 
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Tabell 8. Norazlin et al. (2018)  
 Pre-test (baseline) Post-test (efter 4 veckor) P-value 

<5% 
SBP (mmHg) 121.21 118.45 (-2.28%) 0.007 

 
DBP (mmHg) 81.55 79.83 (-2.11%) 0.096 

 
Totalkolesterol (mmol/l) - - - 

 
LDL (mmol/l) - - - 

 
BMI 26.41 25.79 (-2.35%) <0.001 

 
Vikt (kg) - - - 

 
Midjemått - - - 

 
Fysisk aktivitet - - - 

 
Ångest* 18.26 10.34 (-43.37%) <0.001 

 
Stress* 15.55 9.14 (-41.22%) <0.001 

 
Depression* 18.17 11.28 (-37.92%) <0.001 

 
Compliance läkemedel - - - 

 
Rökstatus (andel i %) 51 18 (-64.71%) <0.001 

*Psykisk ohälsa med subkategorierna ångest, stress och depression mättes med Depression Anxiety Stress Scale 
(DASS). Medelvärdet presenteras i tabellen. 
 
Studien visade att de 58 deltagarna i studien minskade sitt medelvärde för alla parametrar 
presenterade i tabellen. Statistisk signifikans kunde påvisas för alla parametrar utom diastoliskt 
blodtryck (Norazlin et al., 2018). 
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Tabell 9. Serrano-Martinez et al. (2004)    
 
Frekvens av besök hos läkare och sjuksköterska och fysisk aktivitet.  

 Casegrupp Kontrollgrupp 

*Regelbundna besök hos husläkaren (%) 42.3 42.3 
  

*Regelbundna besök hos SSK på vårdcentralen (%) 31.4 51.8 
  

Promenerade regelbundet (%) 80.3 86.9 
*Regelbundna besök till husläkaren och sjuksköterskan på vårdcentralen definierades som >2 besök per år.  
 
Båda grupperna besökte husläkaren lika frekvent. I den gruppen där högre andel deltagare 
besökte sjuksköterskan regelbundet uppgav en högre andel deltagare att de promenerade 
regelbundet (Serrano-Martinez et al., 2004). 
 
Andel deltagare som använde blodtryckssänkande och blodfettsänkande läkemedel i 
förhållande till frekvensen av besök hos sjuksköterskan på vårdcentralen. 

 Kontrollgrupp Casegrupp 

 Ej regelbundna 

besök hos SSK 

Regelbundna 

besök hos SSK 

Ej regelbundna 

besök hos SSK 

Regelbundna 

besök hos SSK 

Blodtryckssänkande 

läkemedel (%) 

31.0 52.1 34.0 46.5 

Blodfettsänkande 

läkemedel (%) 

40.9 42.9 32.3 39.5 

 
Av de deltagarna i kontrollgruppen som inte besökte sjuksköterskan regelbundet använde 31% 
av deltagarna blodtryckssänkande läkemedel och 40,9% använde blodtfettsänkande läkemedel.  
Av de deltagarna i kontrollgruppen som besökte sjuksköterskan regelbundet använde 52,1% 
blodtryckssänkande läkemedel och 42,9% använde blodfettssänkande läkemedel.  Av de 
deltagarna i casegruppen som inte besökte sjuksköterskan regelbundet använde 34% 
blodtryckssänkande läkemedel och 32,2% blodfettssänkande läkemedel. Av de deltagarna i 
casegruppen som besökte sjuksköterskan regelbundet använde 46,5% blodtryckssänkande 
läkemedel och 39,5% blodfettssänkande läkemedel (Serrano-Martinez et al., 2004). 
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Tabell 10. Sibel et al. (2018)   
 Pre-test (baseline) Post-test (efter 12 veckor)   

Intervention Kontroll  Intervention Kontroll  P-value 
<5% 

SBP (mmHg) 108.00 106.57 112.86 (+4.50%) 115.71 (+8.58%) 0.776 
 

DBP (mmHg) 69.43 71.43 72.28 (+4.10%) 72.86 (+2.00%) 0.485 
 

Totalkolesterol (mmol/l) 193.77 196.48 166.97 (-13.83%) 192.46 (-2.05%) 0.013 
 

LDL (mmol/l) 127.01 125.96 100.54 (-20.84%) 111.85 (-
11.20%) 

0.418 
 

BMI 26.99 27.13 26.77 (-0.82%) 27.55 (+1.55%) 0.607 
 

Vikt (kg) - - - - - 
 

Midjemått 100.74 100.03 98.26 (-2.46%) 100.97 (-0.94%) 0.001 
 

Fysisk kapacitet* 399.96 409.08 490.34 (+22.60) 438.78 (+7.26%) <0.001 
 

Psykisk ohälsa - - - - - 
 

Compliance 
läkemedel 

- - - - - 
 
 

Rökstatus  
(antal rökare) 

26 21 5 (-80.77) 10 (-52.38) - 

*Fysisk kapacitet mättes med hjälp av Six-minute walk test (6MWT). Medelvärdet för antal meter deltagarna 
klarade av att gå på 6 minuter presenteras i tabellen. 
 
Resultatet i studien visade på att både interventionsgruppen och kontrollgruppen ökade sina 
medelvärden för både det systoliska och det diastoliska blodtrycket. Kontrollgruppen hade en 
större ökning av medelvärdet för det systoliska blodtrycket men interventionsgruppen hade en 
större ökning av medelvärdet för det diastoliska blodtrycket. Båda grupperna minskar sina 
medelvärden för både totalkolesterolet och LDL-kolesterolet men interventionsgruppen hade 
större minskningar i de båda fallen. Gällande BMI så minskade interventionsgruppen sitt 
medelvärde medan kontrollgruppen ökade sitt medelvärde. Interventionsgruppen minskade 
medelvärdet för sitt midjemått med 2,46% medan kontrollgruppen minskade medelvärdet för 
sitt midjemått med 0,94%. Interventionsgruppen ökade medelvärdet för sin fysiska kapacitet 
med 22,6% jämfört med kontrollgruppen som ökade medelvärdet för sin fysiska kapacitet med 
7,26%. Andelen rökare i de båda grupperna minskade med 80,77% i interventionsgruppen 
jämfört med en minskning på 52,38% i kontrollgruppen. Statistisk signifikans kunde påvisas 
gällande midjemått och fysisk kapacitet (Sibel et al., 2018). 
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8. Resultatsammanfattning 
I studien utförd av Harbman (2014) visar resultatet på en positiv effekt av sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete gällande parametrarna SBP, LDL-kolesterol och midjemått. 
Interventionerna som utdelades av sjuksköterskan i studien utförd av Irmak et al. (2010) bidrog 
till förbättrade resultat gällande alla parametrar förutom compliance gällande läkemedel. I 
studien av Jiang et al. (2006) mättes resultatet vid både tre och sex månader. Vid tre månader 
visade sjuksköterskans arbete på förbättrade resultat för parametrarna totalkolesterol, LDL-
kolesterol och fysisk aktivitet. Detsamma gällde vid mätning av resultatet efter sex månader då 
även en positiv effekt på parametern vikt kunde påvisas (Jiang et al., 2006). Då Leemrijse et al. 
(2016) efter 6 månader mätte resultatet på parametrarna hos interventionsgruppen påvisades en 
positiv effekt på midjemått och fysisk aktivitet. Norazlin et al. (2018) undersökte effekten av 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete efter endast fyra veckor och resultatet visade på 
förbättrade resultat gällande alla parametrar. Sarrano-Martinez et al. (2014) undersökte i sin 
studie huruvida regelbundna besök hos sjuksköterskan på vårdcentralen hade någon positiv 
effekt på hälsan hos patienterna. Resultatet visade att de patienter som besöker sjuksköterskan 
regelbundet promenerar mer regelbundet och har bättre compliance gällande 
läkemedelsordination (Serrano-Martinez et al., 2004). I studien av Sibel et al. (2018) visade 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete en positiv effekt på parametrarna totalkolesterol, LDL-
kolesterol, BMI, midjemått, fysisk kapacitet och rökstatus. 
 
9. Diskussion 
9.1 Resultatdiskussion 
9.1.1 Tid och kompetens 
I de båda kvasiexperimentella studierna där kontrollgrupp saknas har deltagarna förbättrat sina 
värden signifikant gällande majoriteten av alla undersöka parametrar (Irmak et al., 2010; 
Norazlin et al., 2018). Durationen samt antal och typ av interventioner skiljer sig åt i de båda 
studierna då Irmak et al. (2010) sträckte sig över en tidsperiod på 3,5 månader och 
interventionen bestod av fyra hembesök. I studien av Norazlin et al. (2018) fick deltagarna 
endast en intervention i samband med utskrivning och nya tester för att se förändring togs efter 
endast 4 veckor. Även om studierna skiljer sig åt i utförandet så visar båda på positiva 
förändringar för deltagarnas riskfaktorer.  
 
I studien av Harbman (2014) innebar interventionen möjlighet till 60 minuter undervisning av 
sjuksköterskan på sjukhuset innan utskrivning följt av ett telefonsamtal en vecka efter 
utskrivning och tre hembesök á 30–60 minuter efter 2 veckor, 6 veckor och 3 månader. I studien 
av Irmak et al. (2010) bestod interventionen av 2h individuell undervisning på sjukhuset innan 
utskrivning följt fyra hembesök under en 14 veckors period. De två studierna liknar varandra i 
typ av intervention och duration men har haft stora skillnader i framgång gällande de parametrar 
som studerats.  
 
En observationsstudie på Urban hospital visar på att begränsade resurser och otillräckligt 
utbildade sjuksköterskor påverkade rehabiliteringsprogrammets struktur. Personalen hade 
begränsad tid med patienterna vilket resulterade i mycket information till patienterna på kort 
tid. Den begränsade tiden med patienterna gjorde att informationen som gavs var allmän och 
gav lite utrymme för förtydliganden (O´Driscoll, Shave & Cushion, 2006). Då de olika 
studierna, trots likheter och skillnader, visar på väldigt olika resultat kan man tänka sig att 
kompetensen hos de sjuksköterskor som levererade interventionerna skiljer sig åt (Irmak et al., 
2010; Norazlin et al., 2018; Harbman, 2014). En av sjuksköterskorna beskrev hur ett 
rehabiliteringsprogram som var skräddarsytt för varje patients enskilda behov var att föredra 
(O´Driscoll, Shave & Cushion, 2006). 
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9.1.2 Tillgänglighet 
I studien utförd av Serrano-Martines et al. (2015) visar resultatet att regelbundna besök hos 
sjuksköterskan på vårdcentralen bidrar till mer fysiskt aktiva patienter och bättre compliance 
gällande läkemedelsordination. I en enkätstudie som skickades ut till vårdcentraler i Region 
Skåne uppgav mindre än 10% av de 91 vårdcentralerna som deltog i studien att de hade 
sjuksköterskor med specialutbildning eller tjänst anpassad för att ta hand om patienter med 
hjärt-kärlsjukdom och rehabiliteringsprogram. En tredjedel av vårdcentralerna kunde inte 
erbjuda patienterna med hjärt-kärlsjukdom rehabiliteringsprogram som sträckte sig över en 
längre tid (Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2012). En av orsakerna till att många av 
patienterna inte deltog i rehabiliteringsprogrammet på Urban hospital var att de upplevde 
svårigheter att ta sig till sjukhuset och saknade transportmedel (O´Driscoll et al., 2006). Då 
patienterna som besökte sjuksköterskan på vårdcentralen regelbundet visar bättre resultat än de 
som inte besöker sjuksköterskan regelbundet, kan det konstateras att sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete på vårdcentralen med patienter efter en hjärtinfarkt gör skillnad 
(Serrano-Martinez et al., 2015).   
 
9.1.3 Duration 
I studien utförd av Jiang et al. (2006) jämfördes post-testerna efter tre och sex månader. Efter 
tre månader hade både interventionsgruppen och kontrollgruppen förbättrat resultatet gällande 
de tre parametrarna totalkolesterol, LDL-kolesterol och fysisk aktivitet jämfört med baseline. 
Vid sex månader hade båda grupperna försämrat sina resultat gällande alla parametrar, förutom 
vikt, jämfört med resultatet vid tre månader. Interventionen som deltagarna mottog pågick 
under 12 veckor. Deltagarna i studien visade alltså bättre resultat efter tre månader jämfört med 
vid sex månader (Jiang et al., 2006). I studien av Leemrijse et al. (2016) mottog deltagarna 
interventionen under sex månader. Resultatet som mättes efter sex månader visar att deltagarna 
försämrade sina resultat gällande parametrarna SBP, totalkolesterol och LDL-kolesterol. 
Medelvärdet för BMI var oförändrat. En minskning av midjemåttet på 1.19% hos 
interventionsgruppen samt en ökning på 6.22 % gällande fysisk aktivitet kunde påvisas 
(Leemrijse et al., 2016). Anledningen till att deltagarna inte visar på bättre resultat vid sex 
månader jämfört med vid tre månader kan grunda sig i att patienter är som mest mottagliga och 
motiverade för livsstilsförändring direkt efter att de insjuknat i hjärtinfarkt (Jiang et al., 2006).  
 
9.1.4 Psykisk ohälsa 
Prevalensen för att drabbas av depression inom ett år efter en hjärtinfarkt är 45%. En enkätstudie 
i England visade att sjuksköterskorna som deltog uppskattade att prevalensen för depression 
efter en hjärtinfarkt var mindre än 20%, en uppfattning som skiljde sig signifikant från den 
faktiska andelen som drabbas (Haws, Ramjeet & Gray, 2011). Personalen som arbetar med 
rehabiliteringsprogrammet på Urban hospital menar att psykologiska handikapp kan utgöra ett 
hinder för återhämtning. Trots detta ingår ingen psykolog i det tvärprofessionella teamet som 
består av specialistsjuksköterskor inom kardiologi, undersköterskor, dietister och 
sjukgymnaster (O´Driscoll et al., 2006). I enkätstudien som skickades ut till vårdcentraler i 
region Skåne uppgav 85,6% av 91 vårdcentraler som deltog i studien att de hade tillgång till 
och kunde erbjuda kurator eller psykologkontakt till sina patienter med hjärt-kärlsjukdom 
(Sjöström-Strand et al., 2012). Enkätstudien i England visade att majoriteten av 
sjuksköterskorna som deltog kände sig bekväma med att prata om depression med patienterna 
men att de kände sig mindre säkra på att använda screeningverktyg för att uppmärksamma 
symtom och diagnostisera depression (Haws et al., 2011). Trots den höga prevalensen för att 
drabbas av psykisk ohälsa efter en hjärtinfarkt och att det kan utgöra ett hinder för återhämtning 
är det endast en av de sju artiklarna som presenteras i resultatet som på ett tydligt och metodiskt 
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sätt uppmärksammar och mäter graden av psykisk ohälsa hos sina deltagare. Vid mötet med 
patienter efter en hjärtinfarkt läggs sällan fokus på psykologiska parametrar då vårdpersonal 
ofta fokuserar på olika fysiologiska parametrar som kan ha bidragit till patientens ohälsa 
(Norazlin et al., 2018). Enligt den biopsykosocialamodellen är även sociala och psykologiska 
faktorer något som kan orsaka ohälsa och därför något som sjuksköterskor som arbetar 
hälsofrämjande med patienter efter en hjärtinfarkt bör ta hänsyn till.  
 
9.1.5 Kvinnor och hjärtinfarkt  
Då majoriteten av deltagarna i samtliga sju studier bestod av män är resultatet inte överförbart 
på kvinnor. 
 
9.2 Metoddiskussion 
De tre databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO valdes ut därför att de innefattade 
ämnesområdet omvårdnadsvetenskap. Databasen Medline som även den innefattar 
ämnesområdet omvårdnadsvetenskap valdes bort då alla artiklar som finns i Medline återfinns 
i PubMed. Avgränsningen som gjordes gällande årtalen baserades på att författarna ville ha 
studier som var aktuella i tiden (Kristensson, 2017). Anledningen till att avgränsningen i 
PubMed skiljde sig åt från de andra var att det inte gick att välja år 2020 i avgränsningen. 
Fritextsökningen av ordet nurs* i Cinahl och PsycINFO användes för att det gav fler träffar än 
vad de föreslagna MeSH-termerna gjorde. Till resultatet användes sju stycken kvantitativa 
artiklar. De parametrarna som författarna valde att studera i artiklarnas resultat baserades på 
vilka riskfaktorer för hjärtinfarkt som beskrivs i bakgrunden. Om de valda artiklarna redovisade 
fler eller andra parametrar än de som författarna valt att studera redovisas de därför inte i arbetet.  
 
9.2.1 Manuell sökning 
Då den systematiska sökningen gjordes i Cinahl påträffades en artikel från år 2012 som inte 
hade någon resultatdel då den beskrev en pågående studie. Syftet och interventionen som stod 
beskrivet i artikeln fångade författarnas intresse och tycktes svara på studiens syfte, vilket 
resulterade i att en manuell sökning genomfördes för att finna samma studie fast med redovisat 
resultat. En del av artikelns titel, ”The effects of Hartcoach”, söktes som fritext i databasen 
Cinahl men endast versionen utan resultatdel påträffades. Samma fritextsökning gjordes i 
databasen PubMed vilket resulterade i den nyare versionen från år 2016 med redovisat resultat.  
 
9.2.2 Tillförlitlighet 
I studien utförd av Harbman (2014) framgår det inte hur många procent p-value man har använt 
sig av då man letat efter signifikanta skillnader. Författarna har därför valt att utgå från att p-
value är <5% som det står beskrivet i de andra sex artiklarna. Det som kan ifrågasättas gällande 
studiernas resultat är rökstatus som är något som deltagarna själva har skattat vilket gör att 
resultatet inte kan anses vara tillförlitligt (Irmak et al., 2010; Norazlin et al., 2018; Sibel et al., 
2018). Gällande fysisk aktivitet så är även frekvens och duration något som deltagarna har 
skattat själva vilket gör att resultaten som redovisas inte kan vara tillförlitliga (Irmak et al., 
2010; Jiang et al., 2007; Leemrijse et al., 2016; Serrano-Martinez et al., 2005) I studien av Sibel 
et al. (2018) mäter man deltagarnas fysiska kapacitet med hjälp av 6MWT vilket är ett 
tillförlitligt instrument. 
 
Då de sju artiklarna skiljer sig väldigt åt i utförande, duration och i storleken på stickprovet är 
det enligt författarna inte möjligt att på ett trovärdigt sätt jämföra artiklarnas resultat med 
varandra för att hitta likheter och olikheter.  
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10.  Slutsats  
Baserat på resultatet i de sju studierna dras slutsatsen att sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 
har bäst effekt på parametrarna rökstatus, fysisk aktivitet och midjeomfång. Då patienter är som 
mest mottagliga och motiverade för förändring i nära anslutning till hjärtinfarkten är tidiga 
insatser i form av sjuksköterskors hälsofrämjande arbete av stor vikt för att uppnå bra resultat. 
Det konstateras även att patienterna har svårt att hålla sig motiverade till att utföra 
livsstilsförändringar över tid och regelbundna uppföljningar även efter avslutat 
rehabiliteringsprogram kan bidra till att bibehålla goda resultat. Då tillgängligheten för 
rehabiliteringsprogram är något som kan vara avgörande deltagande dras slutsatsen att det 
hälsofrämjande arbetet med patienter efter en hjärtinfarkt bör ligga hos sjuksköterskan på 
vårdcentralerna för att på så sätt öka tillgängligheten och nå ut till största möjliga antal patienter. 
Då psykisk ohälsa hos patienter efter en hjärtinfarkt är vanligt förekommande och kan utgöra 
ett hinder för framgång i rehabiliteringen bör alla sjuksköterskor som möter denna patientgrupp 
utbildas i att uppmärksamma och behandla psykisk ohälsa. Samtalsstöd i form av psykolog eller 
kurator för patienter med psykisk ohälsa efter en hjärtinfarkt är något som borde vara möjligt i 
alla rehabiliteringsprogram. Då majoriteten av deltagarna i de sju studierna var män är resultatet 
inte på något sätt överförbart till kvinnor. Därför föreslås vidare forskning på effekten av 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med kvinnor efter en hjärtinfarkt. 
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Bilaga 1. Sökmatris – Cinahl 2019-11-18 kl. 13.45. 
Avgränsningar: Peer reviewd, english language, alla ages, 2005-2020. 
 

 
Urval 1 = antal lästa titlar, urval 2 = antal lästa abstract, urval 3 = antal hela lästa artiklar, urval 4 = antal 

valda artiklar. 

 
 
 
 
 

Sökord Antal resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 
#1) Nurs* 
 

838665     

#2) “Health promotion” + (MH) 
 

61701     

#3) “Secondary prevention” 
 

5351     

#4) Prevention* 
 

600497     

#5) “Myocardial infarction” + 
(MH) 
 

39397     

#6) “Cardiac infarction” 
 

36     

#7) “Heart attack” 
 

38130     

#8) #2 OR #3 OR #4 
 

643094     

#9) #5 OR #6 OR #7 
 

50580     

#10) #1 AND #8 AND #9 
 

261 261 27 12 6 
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Bilaga 2. Sökmatris - Psychinfo 2019-11-16 kl. 09.30. 
Avgränsningar: Peer reviewed, english language , all ages, 2005-2019. 
 
Sökord Antal resultat Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

#1) Nurs*  163446      

#2) Health promotion (DE)  32221      

#3) Prevention (DE)  29343      

#4) “Secondary prevention”  5139      

#5) Myocardial infarction (DE)  2834      

#6) “Cardiac infarction”  17      

#7) “Heart attack”  3201      

#8) #2 OR #3 OR #4  63045      

#9) #5 OR #6 OR #7  3591      

#10) #1 AND #8 AND #9  20 20 12 4 1 

Urval 1 = antal lästa titlar, urval 2 = antal lästa abstract, urval 3 = antal hela lästa artiklar, urval 4 = antal 

valda artiklar. 
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Bilaga 3. Sökmatris - Pubmed 2019- 11- 21 kl.17.50. 
Avgränsningar: 2005-2020. 
 
Sökord Antal resultat Urval 1 Urval 2  Urval 3 Urval 4 

#1) Nurses (MH)  86322      

#2) Nursing (MH)  249472      

#3) Myocardial infarction (MH)  171430      

#4) “Heart attack”  4266      

#5) “Cardiac infarction”  635      

#6) Health promotion (MH)  74224      

#7) Secondary prevention  34449      

#9) Prevention  1694869      

#10) #1 OR #2  311722      

#11) #3 OR #4 OR #5  174354      

#12) #6 OR #7 OR #8  1737743      

#13) #10 AND #11 AND #12  50 50 21 8 0 

Urval 1 = antal lästa titlar, urval 2 = antal lästa abstract, urval 3 = antal hela lästa artiklar, urval 4 = antal 

valda artiklar. 
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Bilaga 4. 
 
Författare, år titel, tidskrift, sidnr och land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Harbman, P. (2014). 
 
The development and testing of a nurse practitioner 
secondary prevention intervention for patients after 
acute myocardial infarction: A prospective cohort 
study.  
 
International Journal of Nursing Studies, 51(12), 
1542-1556. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2014.04.004 
  
  
Land: Canada 

The purpose was to 
evaluate the effects of 
nurse practioner care on 
the rate of provider 
implementation and 
patient achievement of 
evidence-based-
secondary prevention 
target goals. 

Metod: Kvantitativ 
  
Design: Kohortstudie 
  
Urvalsförfarande: Konsekutivt 
urval. 
  
Inklusionskriterier: 
Patienter med bekräftad 
hjärtinfarkt. 
  
Exklusionkriterier: 
Patienter som gjort CABG. 
Patienter med andra sjukdomar 
som innebar förväntad 
livslängd  <1 år. Språkbarriärer. 
Kognitiv nedsättning.  
  
Studiegrupp: 
65 deltagare totalt, medelålder 
58 år, majoritet män. 33 
deltagare i kontrollgruppen och 
32 deltagare i 
interventionsgruppen.    
  
Datainsamlingsmetod: 
Journalgranskning, 
Mätinstrument. 
  
Analysmetod: ITT-test 

Värdering enligt SBU:s 
granskningsmall: 
Medelhög (16p) 
  
Styrkor: 
Hög validitet i 
datainsamling. 
Interventionen utfördes 
under 3 månader. 
  
Svagheter: 
Urvalsmetoden, 
bortfallsbias. Metoden 
något otydlig.  

Resultatet visade att 
patienter som drabbats av 
hjärtinfarkt och som fick 
interventionen av 
sjuksköterskan visade en 
signifikant förbättring 
med bland annat lägre 
blodfetter, lägre 
blodsockernivå hos de 
med diabetes, rökstopp, 
lägre blodtryck, ökad 
fysisk aktivitet, och 
bättre compliance med 
ordinerade läkemedel. 
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Bilaga 5. 

Författare, år titel, tidskrift, sidnr och land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Irmak, Z ., & Fesci, H. (2010).  
 
Effects of nurse-managed secondary prevention program 
on lifestyle and risk factors of patients who had 
experienced myocardial infarction.  
 
Applied Nursing Research, 23 (3), 147-152. doi: 
10.1016/j.apnr.2008.07.004 
 
Land: Turkiet. 

To evaluate the effects 
of nurse-managed 
secondary prevention 
program on lifestyle and 
risk factors of patients 
who had experienced 
myocardial infarction.  

Metod: Kvantitativ 
 
Design: Kvasiexperimintell.  
 
Inklusionskriterier: 
Haft hjärtinfarkt. 
 
Exlusionkriterier: 
Ostabil angina, Kronisk 
lungsjukdom, förmaksflimmer. 
 
Urvalsförfarande: 
Konsekutivt urval  
 
Studiegrupp: 
Totalt 36 patienter. 
 
Datainsamling: 
Frågeformulär. 
Mätinstrument. 
 
Dataanalys: 
t test. 

Värdering enligt SBU:s 
granskningsmall: 
Medelhög (16p) 
 
Styrkor: 
Tydligt syfte. 
Tydliga 
exlusionkriterier. 
Tidsperspektivet på 14 
veckor. 
 
Svagheter: 
Ingen kontrollgrupp.  
Bortfall. 

Resultatet visade att 
andelen rökare efter 
interventionen minskade 
från 61,1% till 13.9%. 
Resultatet visade även 
en signifikant förbättring 
gällande hälsosamma 
matvanor och andelen 
deltagare som utövade 
fysisk aktivitet ökade 
från 13.9% till 86.1%. 
Medelvärdet för det 
systoliska och 
diastoliska blodtrycket 
samt för deltagarnas 
BMI minskade. 
Deltagarnas 
totalkolesterol och LDL-
kolesterol minskade och 
HDL-kolesterolet ökade. 
Någon förändring 
gällande triglycerider 
hos deltagarna kunde 
inte påvisas.  

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1016/j.apnr.2008.07.004
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Bilaga 6. 

Författare, år titel, tidskrift, sidnr och land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Jiang, X., Sit, J., & Wong, t. (2007).  
 
A nurse-led cardiac rehabilitation programme 
improves health behaviours and cardiac physiological 
risk parameters: evidence from Chengdu, China.  
 
Journal of Clinical Nursing, 16(10), 1886-1897. doi: 
10.1111/j.1365-2702.2007.01838.x 
  
Land: Kina  

To examine the effect of 
a cardiac rehabilitation 
programme on health 
behaviours and 
physiological risk 
parameters in patients 
with coronary heart 
disease.   

Metod: Kvantitativ. 
 
Design: Randomiserad 
kontrollerad studie.  
 
Inklusionskriterier: Patienter 
som drabbats av angina pectoris 
eller hjärtinfarkt. Att de kunde 
tala, läsa och skriva på 
kinesiska. Att de bodde 
tillsammans med familj efter 
utskrivning. Boende i Chengdu 
och tillgängliga för 
telefonuppföljning.  
 
Exklusionskriterier: planerad 
kirurgisk behandling, annan svår 
sjukdom. 
 
Urvalsförfarande: Konsekutivt 
urval. Slumpmässig fördelning i 
de båda grupperna. 
 
Studiegrupp: 167 deltagare, 
119 män och 48 kvinnor. 
 
Datainsamling: frågeformulär, 
intervjuer, mätningar med olika 
mätinstrument. 
 
Dataanalys: Mann-Whitney 
test. 

Värdering enligt SBU:s 
granskningsmall: 
Medelhög (21p) 
  
Positivt: Tydligt syfte. 
Ingen signifikant skillnad 
mellan 
interventionsgruppen och 
kontrollgruppen. 
Acceptabel bortfallsbias. 
 
Negativt: Att majoriteten 
av deltagarna i studien är 
män, vilket inte gör att 
resultatet blir 
representativt för 
kvinnor.   

Patienterna i 
interventionsgruppen 
visade en signifikant 
förbättring gällande 
fysisk förmåga, 
compliance kring 
medicinering, 
hälsosammare matvanor, 
minskning av 
totalkolesterol, LDL-
kolesterol och bättre 
kontroll av både systolisk 
och diastoliskt blodtryck 
efter tre månader. 
Effekten av rökstopp, 
vikt och HDL-kolesterol 
relaterat till programmet 
kunde ej konstateras. 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1365-2702.2007.01838.x
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1111/j.1365-2702.2007.01838.x
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Bilaga 7. 
 
Författare, år titel, tidskrift, sidnr och land Syfte  Metod och design Värdering Resultat 

Leemrijse, C., Peters, R., von Birgelen, C., Van Dijk, 
L., van Hal, J., Kujiper, A., Snaterse, M., & Veenhof, 
C. (2016). 
  
The telephone lifestyle intervention ´hartcoach´ has 
modest impact on coronary risk factors: A 
randomised multicentre trial. 
 
 European journal of  preventive cardiology, 23(15), 
1658-1668. doi: 10.1177/2047487316639681 
  
Land: Nederländerna 

To investigate the effect 
of the hartcoach-
programme in addition to 
usual care on the 
individual risk factors, 
Cholesterol, body mass 
index, waist 
circumstance, blood 
pressure, physical 
activity and diet in 
patients with a coronary 
event. (ACS or stable 
angina which PCI and / 
or CABG). 

Metod: Kvantitativ 
 
Design: Randomiserad 
kontrollerad studie 
 
Urvalsförfarande: Konsekutivt 
urval. 
 
Inklusionskriterier: 
Patienter mellan 18–80 år, med 
STEMI/NSTEM eller instabil 
angina pectoris (IAP) som 
vårdats på sjukhus mindre än 8 
veckor innan de rekryterades. 
 
Exlusionkriterier: 
Planerad PCI eller andra 
kirurgiska interventioner. 
Förväntad livslängd mindre än 2 
år enligt behandlande kardiolog. 
  
Studiegrupp: 331 deltagare, 
172 i interventionsgruppen, 159 
i kontrollgruppen. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär, mätinstrument. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys 

Värdering enligt SBU:s 
granskningsmall: 
Medelhög (20p) 
  
Styrkor: 
Tillräckligt stort urval för 
att visa på signifikant 
skillnad mellan 
grupperna. Lämplig 
randomiseringsmetod. 
Blindade mätningar. 
Hög validitet i 
datainsamling. 
Interventionen utgjordes 
under 6 månader. 
  
  
Svagheter: 
Bortfallsbias framgår ej. 

Resultatet visade att 
patienter som genomgick 
Hartcoach-programmet 
hade fått minskat 
midjemått, lägre BMI, 
ökat intag av grönsaker, 
ökad träningsmängd och 
minskad ångest. 
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Bilaga 8. 
 
Författare, år titel, tidskrift, sidnr och land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Norazlin, M., Siti, S., Padma, R., & Hayati, M. (2018).  
 
Effect of an education programme on cardiovascular 
Health index among patients with myocardial infarction: 
A preliminary study.  
 
Malaysian journal of medical sciences, 25 (2), 105-115. 
doi: 10.21315/mjms2018.25.2.11 
 
Land: Malaysia 

To evaluate the effects 
of one-on-one education 
programs on the 
cardiovascular health 
index among patients 
with myocardial 
infarction. 

Metod: Kvantitativ 
 
Design: Kvasiexperimentell 
  
Inklusionskriterier: 
Haft en hjärtinfarkt. 
Ålder 40-70 år. 
Läs och skrivkunniga. 
  
Exklusionskriterier: 
Om patienten skulle vidare till 
annat sjukhus för att göra 
CABG eller PCI. 
  
Urvalsförfarande: 
Systematiskt urval. 
Från en lista valdes varannan 
person. 
  
Studiegrupp: 
58 patienter, medelålder 55 år.  
   
Datainsamling: 
Intervjuer, enkäter. 
  
Dataanalys: 
Statistisk analys, SPSS version 
20.0. 

Värdering enligt SBU:s 
granskningsmall: 
Medelhög (16p) 
 
Styrkor: 
Tydligt syfte. 
Objektiva och subjektiva 
data. 
  
  
Svagheter: 
Ingen kontrollgrupp. 
Otydlig metod. 
  
  
  
  

Resultatet visade en 
signifikant minskning 
gällande deltagarnas 
skattning av ångest, 
stress och depression. 
Även en signifikant 
minskning av antal 
rökare och deltagarnas 
BMI kunde 
konstateras.  
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Bilaga 9. 
 
Författare, år titel, tidskrift, sidnr och land Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Serrano-Martiniez, M., SanJulian-Aranguren, B., 
Ezpeleta-Ituralde, I., Madoz-Zubillaga, E., Urbina-
Goni, M., & de Irala Esevez, J. (2004).  
 
Primary care nursing of coronary patients and 
reduction of re-infarction risk: a nested case-control 
study.  
 
Public Health, 119 (2), 112-117. doi: 
10.1016/j.puhe.2004.03.010 
  
Land: Spanien 

To study any possible 
reduction of reinfarction 
risk associated with 
regular visits to primary 
care physicians or 
nurses.  

Metod: Kvantitativ 
  
Design: Fall-kontrollstudie 
  
Urvalsförfarande: Konsekutivt 
urval. 
  
Inklusionskriterier: 
Patienter med minst två 
dokumenterade hjärtinfarkter. 
Under 76 år. 
  
Exklusionskriterier: 
Angioplastik eller bypass 
operation. 
  
Studiegrupp: 
274 deltagare, 137 i varje grupp. 
Det som undersöktes var 
huruvida antal besök hos 
primärvården hade någon 
påverkan på tidslängden mellan 
de två senaste hjärtinfarkterna 
hos patienten.  
 
Datainsamling: 
Intervjuer, mätinstrument. 
  
Dataanalys: 
Statistisk analys, statistical 
package for the social sciences 
(version 10.0).  

Värdering enligt SBU:s 
granskningsmall: Låg 
(14p) 
 
Styrkor: 
Tydligt syfte 
Pågick under 1 år. 
Liknande grupper. 
  
Svagheter: 
Visar ej all data. 90,5% 
män. Ingen etisk 
diskussion. Saknar 
statistisk power.  

Resultatet visade att 
patienter som 
regelbundet besökte 
sjuksköterskan i 
primärvården hade en 
hälsosammare livsstil och 
en minskad risk att 
drabbas av ännu en 
hjärtinfarkt jämfört med 
de som inte besöker 
primärvården 
regelbundet.  

 

http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1016/j.puhe.2004.03.010
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.1016/j.puhe.2004.03.010
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Bilaga 10. 
 
Författare, år titel, tidskrift, sidnr och land Syfte Metod och design  Värdering Resultat 

Sibel, S., & Argon, G. (2018).  
 
Application of Pender`s Health Promotion Model to 
Post-Myocard Infarction Patients in Turkey.  
 
International Journal of Caring science, (11)1, 409-
418. Från: https://web-b-ebscohost-
com.db.ub.oru.se/ehost/detail/detail?vid=6&sid=fc92
e164-39a0-48bb-a769-d79093b46a15%40pdc-v-
sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3
d%3d#AN=129399279&db=rzh  
 

Land: Turkiet 

The purpose was to 
examine the effectiveness 
of a training program 
built on the health 
promotion model (HPM) 
and individual counseling 
based on the patient's 
level of self-efficacy and 
risk factors on 
postmyocardial patients.   

Metod: Kvantitativ 
 
Design: Kvasiexpremintell  
 
Inklusionskriterier: 
Hjärtinfarkt, NSTEMI/STEMI, 
Läskunnighet. 
 
Exlusionskriterier: 
Muskulära, neurotiska, 
vaskulära, arytmier, hypertoni 
eller psykiatriska sjukdomar 
 
Urvalsförfarande: 
Konsekutivt urval. 
 
Studiegrupp: 
Totalt 70 deltagare, 35 i 
interventionsgruppen och 35 i 
kontrollgruppen. 
Datainsamling:  
Frågeformulär, mätinstrument 
 
Dataanalys: 
Mann-whitney U test. 

Värdering enligt SBU:s 
granskningsmall: 
Medelhög (17p) 
 
Styrkor: 
Tydligt syfte. 
Liknande grupper. 
 
Svagheter: 
Urvalsmetoden. 
Tidsaspekten? 

Resultatet visade att 
deltagarna i 
interventionsgruppen 
hade en större minskning 
av midjemått, HbA1c, 
fasteglukos, BMI, 
totalkolesterol, LDL-
kolesterol och 
triglycerider än 
kontrollgruppen samt att 
en större andel av 
deltagarna i 
interventionsgruppen 
slutade röka jämfört med 
kontrollgruppen. 

 

https://web-b-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/detail/detail?vid=6&sid=fc92e164-39a0-48bb-a769-d79093b46a15%40pdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=129399279&db=rzh
https://web-b-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/detail/detail?vid=6&sid=fc92e164-39a0-48bb-a769-d79093b46a15%40pdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=129399279&db=rzh
https://web-b-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/detail/detail?vid=6&sid=fc92e164-39a0-48bb-a769-d79093b46a15%40pdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=129399279&db=rzh
https://web-b-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/detail/detail?vid=6&sid=fc92e164-39a0-48bb-a769-d79093b46a15%40pdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=129399279&db=rzh
https://web-b-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/detail/detail?vid=6&sid=fc92e164-39a0-48bb-a769-d79093b46a15%40pdc-v-sessmgr03&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#AN=129399279&db=rzh

