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SAMMANFATTNING 

 
BAKGRUND 

Ischemisk hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen. Det är viktigt att riskfaktorer 

upptäcks i tid för att kunna påverka dem och minska risken att dö för tidigt. Två tredjedelar av 

alla hjärtinfarkter skulle kunna förebyggas genom ett hälsosammare liv. För de personer som 

redan har haft en hjärtinfarkt används sekundärpreventiva åtgärder för att bromsa 

sjukdomsförloppet och förebygga återinsjuknande i kranskärlssjukdom. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva distriktssköterskans sekundärpreventiva omvårdnadsåtgärder efter 

hjärtinfarkt. 

METOD 

Metoden var systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. Litteratursökningen gjordes i 

databaserna PubMed och Cinahl samt manuell sökning.  Efter urvalet inkluderades 16 artiklar, 

varav 14 kvantitativa, en kvalitativ och en artikel då båda metoderna användes. Dataanalys 

utgick ifrån Polit och Beck och allt som svarade på syftet markerades. Utifrån olika teman 

bildades tre huvudkategorier och sju subkategorier.  

RESULTAT 

Resultatet redovisade att både gruppmöten och individuell handledning användes som metod 

vid hjärtrehabilitering. Omvårdnadsåtgärderna som beskrevs var livsstilsförändringar vilket 

innefattade förbättrade kostvanor, ökad fysisk aktivitet, rökavvänjning och stresshantering. 

Det framkom att anhöriga erbjöds delta i rehabiliteringsprogrammen. 

SLUTSATS 

Sekundärpreventionen efter hjärtinfarkt handlade om förbättrad livsstil genom ändrade 

kostvanor, ökad fysisk aktivitet, stresshantering och att sluta röka. Upplägget planerades i 

grupp och individuellt men en kombination av dessa visades vara det optimala upplägget då 

flera studier använde detta programupplägg.  

 

 

NYCKELORD: hjärtinfarkt, sekundär prevention, intervention, livsstilsförändringar  



 

 

ABSTRACT 

 
BACKGROUND 

Ischemic heart disease is the leading cause of death in the world. It is important that risk 

factors identified in time to influence them and reduce the risk of dying prematurely. Two 

thirds of all myocardial infarctions could be prevented by a healthier life. For those people 

who have already had a myocardial infarction are secondary preventive interventions to slow 

the disease and prevent recurrence of coronary artery disease. 

AIM 
The aim was to describe the district nurse secondary preventive nursing interventions after 

myocardial infarction. 

METHOD 
The method was systematic literature review with descriptive design. The literature search 

was done in PubMed and Cinahl databases and manual search.  After the sample 16 articles 

included, of which 14 quantitative, one qualitative and one article where both methods were 

used. Data analysis was based on Polit and Beck and all who responded to the aim was 

marked. From different themes three main categories and seven subcategories was formed. 

RESULT 
The results reported that both group sessions and individual coaching is used as a method for 

cardiac rehabilitation. Nursing interventions that described were changes in lifestyle which 

included nutrition, physical activity, smoking cessation and stress management. It was 

revealed that relatives were offered to participate in rehabilitation programs. 

CONCLUSION 

Secondary prevention after myocardial infarction was about improving lifestyle through 

changes in diet, increased physical activity, stress management and to quit smoking. The 

design was planned in groups and individually, but combinations of these were shown to be 

the optimal approach since several studies used this program approach. 

 

 

KEYWORDS: myocardial infarction, secondary prevention, intervention, lifestyle changes



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING .................................................................................................... 1 

 

2. BAKGRUND .................................................................................................... 1 

2.1 Akut kranskärlssjukdom .............................................................................................. 1 
2.2 Hjärtinfarkt - patofysiologi ........................................................................................... 1 
2.3 Riskfaktorer för hjärtinfarkt ....................................................................................... 1 
2.4 Symtom vid hjärtinfarkt ............................................................................................... 2 
2.5 Könsskillnader ............................................................................................................... 2 
2.6 Prevention mot hjärtinfarkt ......................................................................................... 2 
2.7 Psykosociala aspekter efter en hjärtinfarkt ................................................................ 2 
2.8 Distriktssköterskans roll ............................................................................................... 2 
2.9 Dorothea Orem .............................................................................................................. 3 
2.10 Problemformulering .................................................................................................... 3 

 

3. SYFTE .............................................................................................................. 3 

 

4. METOD ............................................................................................................ 3 

4.1 Sökstrategi ...................................................................................................................... 4 
4.2 Urval ............................................................................................................................... 4 
4.3 Dataanalys ...................................................................................................................... 4 
4.4 Forskningsetiska överväganden ................................................................................... 5 

 

5. RESULTAT ..................................................................................................... 5 

5.1 Utbildning och handledning ......................................................................................... 5 
5.1.1 Gruppmöten ............................................................................................................. 5 
5.1.2 Individuell handledning .......................................................................................... 6 
5.1.3 Utbildningsmaterial ................................................................................................ 7 

5.2 Livsstilsförändringar ..................................................................................................... 8 
5.2.1 Kost .......................................................................................................................... 8 
5.2.2 Fysisk aktivitet ......................................................................................................... 8 
5.2.3 Rökavvänjning ........................................................................................................ 9 
5.2.4 Stresshantering ....................................................................................................... 9 

5.3 Anhörigstöd .................................................................................................................. 10 
5.4 Resultatsyntes............................................................................................................... 10 

 

6. DISKUSSION ................................................................................................ 11 

6.1 Metoddiskussion .......................................................................................................... 11 
6.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................... 12 

6.2.1 Egenvård ............................................................................................................... 12 
6.2.2 Anhörigstödet ........................................................................................................ 12 

6.2.3 Rekommenderad motion ....................................................................................... 12 
6.2.4 Handledning .......................................................................................................... 13 
6.2.5 Kulturella anpassningen ....................................................................................... 13 

 

7. SLUTSATS ..................................................................................................... 13 

 



 

 

8. KLINISK IMPLIKATION ........................................................................... 14 

 

9. FORSATT FORSKNING ............................................................................. 14 

 

REFERENSER .................................................................................................. 15 

 

 

Bilaga 1 SÖKMATRIS 
 

Bilaga 2 GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITATIVA STUDIER 
 

Bilaga 3 GRANSKNINGSMALL FÖR KVANTITATIVA STUDIER 

 

Bilaga 4 ARTIKELMATRIS 
 



1 

 

1. INLEDNING 

Den vanligaste dödsorsaken i världen är ischemisk hjärtsjukdom. År 2008 dog mer än sju 

miljoner människor i hjärtsjukdom världen över (World health organization, 2011). De 

senaste åren drabbades 32000 personer av hjärtinfarkt årligen i Sverige (Socialstyrelsen, 

2011b). Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar, trots detta har 

antalet dödsfall minskat de senaste två decennierna. Statistiken över de som dog i hjärtinfarkt 

från 1994 till 2010 har halverats. År 2010 var det 4292 män och 3183 kvinnor som dog av 

hjärtinfarkt i Sverige. Den nedåtgående trenden fortsätter för männen men har avstannat för 

kvinnorna (Socialstyrelsen, 2011a). Det är viktigt att riskfaktorer upptäcks i tid för att kunna 

påverka dessa och minska risken att dö för tidigt. Två tredjedelar av alla hjärtinfarkter skulle 

kunna förebyggas genom ett hälsosammare liv. Hjärt-kärlsjukdomar förebyggs dessutom med 

läkemedelsbehandling av hypertoni, diabetes och höga kolesterolvärden (Socialstyrelsen, 

2008a). Denna litteraturstudie vill belysa omvårdnadsåtgärder som distriktssköterskan kan 

använda i sitt sekundärpreventiva arbete efter hjärtinfarkt.  

 

2. BAKGRUND 

2.1 Akut kranskärlssjukdom 

Akut kranskärlssjukdom innebär tillstånd där ett minskat blodflöde i hjärtats kranskärl har 

uppstått, vilket inkluderar instabil angina pectoris, akut hjärtinfarkt och plötslig kardiell död 

som är en arytmiutlöst syrebrist i hjärtmuskeln.  Om syrebristen, ischemin, orsakar 

myokardskada definieras det som en hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2008b). Kriterierna för 

hjärtinfarkt omdefinierades i början av 2000-talet. Detta medförde att de som tidigare hade 

fått diagnosen instabil angina numera får diagnosen hjärtinfarkt då de exempelvis har förhöjda 

infarktmarkörer (Vasko, 2007). Kranskärlssjukdom startar vanligen med angina pectoris. 

Detta kan övergå till instabil angina, som i förlängningen oftast leder till en hjärtinfarkt 

(Persson & Stagmo, 2008). 

 

2.2 Hjärtinfarkt - patofysiologi 

Förträngning i hjärtats kranskärl kan utvecklas med stigande ålder och med förekomsten av 

riskfaktorer. Detta innebär att en process påbörjas med inlagring av fett, bindväv och kalk 

vilket kan leda till stabil angina. I det fortskridande förloppet kan en bristning med sårbildning 

uppstå och en inflammatorisk reaktion startar genom att trombocyter levrar sig för att det 

skadade området ska läka. Detta kan leda till en snabb utveckling av en blodpropp som kan ge 

en förträngning i kranskärlet eller total ocklusion. Blodet når då inte fram till hjärtmuskeln 

och drabbade delar av muskeln kan få syrebrist. Om syrebristen kvarstår i mer än cirka 20-30 

minuter förstörs muskelcellerna efter hand och en hjärtinfarkt utvecklas. Graden av hur 

allvarlig hjärtinfarkten blir bestäms utifrån hur länge syrebristen varar och vilka delar som är 

drabbade av hjärtat (Socialstyrelsen, 2008a).  

 

2.3 Riskfaktorer för hjärtinfarkt 

De riskfaktorer som är påverkbara är rökning, förhöjda blodfetter, hypertoni, diabetes 

mellitus, fysisk inaktivitet, stort midjemått, stor alkoholkonsumtion, psykosocial stress och 

låg konsumtion av frukt och grönsaker. Riskfaktorer som inte är påverkbara är ärftlighet och 

ålder. Dessutom har männen en ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt.  Trots att individen har 

flera av dessa riskfaktorer, behöver det inte innebära en utveckling av en hjärtinfarkt. Även 

individer utan riskfaktorer kan drabbas av sjukdomen (Persson & Stagmo, 2008). 
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2.4 Symtom vid hjärtinfarkt 

Symtomen kan skilja sig från person till person, men det börjar vanligen med central 

bröstsmärta.  Bröstsmärtan liknar smärtan vid angina, som yttrar sig som tryckkänsla över 

bröstet. Vid hjärtinfarkt är smärtan mer långvarig och har oftare högre intensitet. Vid 

hjärtinfarkt försvinner inte smärtan vid vila eller intag av kärlvidgande läkemedel. Andra 

symtom som kan uppstå är andnöd, illamående, kräkningar, kallsvettning och 

temperaturstegring. Hjärtinfarkt kan uppstå även utan subjektiva symtom.  Detta kallas tyst 

ischemi, vilket betyder att personen inte upplever några symtom även fast det finns objektiva 

tecken som till exempel elektrokardiografi (EKG) förändringar och kranskärlsförändringar 

(Persson & Stagmo, 2008). 

 

2.5 Könsskillnader 

Tidigare har kvinnor inte inkluderats i vetenskapliga studier om hjärt-kärlsjukdom.  Under 

senaste decennierna har kvinnor fått delta i studier men ännu inte i lika stor utsträckning som 

männen. Det vanligaste symtomet hos män och kvinnor är bröstsmärta men hos kvinnor kan 

även smärtan stråla upp i käken och bak i ryggen. Andra skillnader i symtombilden är att 

kvinnan oftare har andnöd, illamående, kräkningar, hjärtklappning och yrsel. Kvinnan 

underskattar sin bröstsmärta och uppsöker sjukvården senare. Hon är även mer diffus i sin 

beskrivning av sina besvär att det lätt kan bli feltolkade av sjukvårdspersonal och därmed inte 

får rätt behandling. Detta kan bero på att hjärtinfarkt betraktats som en manlig sjukdom. 

Männen å andra sidan är mer tydliga i sin symtombild då de beskriver bröstsmärta och 

svettning i första hand, vilket gör att de får en snabbare behandling (Swahn & Jonasson, 

2010). 

 

2.6 Prevention mot hjärtinfarkt 

Primärprevention innebär förebyggande arbete för att hindra uppkomsten av sjukdom hos 

friska personer. För de personer som redan har haft en hjärtinfarkt sätts det in 

sekundärpreventiva åtgärder. Syftet med sekundärprevention är att bromsa sjukdomsförloppet 

och förebygga återinsjuknande i kranskärlssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). För de som 

överlevt en akut hjärtinfarkt är risken 15 gånger högre än övriga populationen att drabbas av 

sjukdom och död. Patienter med hjärt- och kärlsjukdomar har därför hög prioritet i det 

preventiva arbetet (Cobb, Brown, & Davis, 2006). 

 

2.7 Psykosociala aspekter efter en hjärtinfarkt 

Utöver den medicinska vården behöver patientens psykologiska behov tillgodoses. Detta för 

att stödja och på lång sikt försöka hjälpa patienten återställa den upplevda hälsan och 

livskvaliteten.  Att insjukna i en hjärtinfarkt medför en akut kris där personens upplevda hälsa 

förändras. Det kan finnas oro inför framtiden och personen kan uppleva ett hot mot sin 

existens. Ett fungerande socialt nätverk som skapar trygghet i vardagen främjar en god hälsa. 

Då vårdtiderna för en hjärtinfarkt kortas ner och nu i genomsnitt är två till fyra dagar behövs 

ett förtroende mellan patient och personal byggas upp tidigt efter insjuknandet (From 

Atterbring, Schlyter & Jansson, 2010).  

 

2.8 Distriktssköterskans roll  

Distriktssköterskans ansvarsområde inbegriper International Council of Nurses (ICN) 

grundläggande etiska koder vilket innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra 

lidande och att återställa hälsa (ICN, 2007). Arbetssättet fokuserar på att främja hälsa hos 

individen och dennes anhöriga i alla åldrar med hänsyn till psykiska, fysiska, sociala och 
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kulturella aspekter. Distriktssköterskans arbete ska bygga på kompetens inom omvårdnad, 

folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap, pedagogik och ledarskap. Det ingår även att 

samarbeta med övriga yrkesgrupper, myndigheter och organisationer. Distriktssköterskan 

ansvarar för patientens rehabilitering tillsammans med andra yrkesgrupper i primärvården 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

 

2.9 Dorothea Orem 

Distriktssköterskan har ett stort ansvar, trots detta är egenvården av stor betydelse för 

individens hälsa. Dorothea Orems egenvårdsteori bygger på en människosyn som ser 

individen som självständig och aktiv och som själv har förmåga till att upprätthålla god hälsa 

och förebygga sjukdom. Teorin kan delas upp i tre delteorier; egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Individens fysiska, psykiska och sociala förmåga inverkar på förmågan 

till egenvård. Vid brister hos individen kan ett bra stödjande socialt nätverk från familj och 

vänner hjälpa individen att uppnå hälsa. Förutsättningar för att nå och bevara hälsa och 

välbefinnande bygger på egenvårdskapaciteten, egenvårdskrav och egenvården. 

Egenvårdsbrist uppstår vid obalans mellan egenvårdsbehoven och förmåga att tillfredsställa 

dessa. Om inte närstående kan hjälpa personen att tillgodose behoven så behöver 

omvårdnadspersonal gå in och stötta och ge omvårdnad, vilket innebär att ett 

omvårdnadssystem skapas. Detta medför att omvårdnadsåtgärderna anpassas efter patientens 

behov genom att omvårdnadspersonal bedömer, planerar och genomför åtgärderna. Hur 

patienten och personalens roller förhåller sig till varandra har även betydelse för hur vården 

uppfylls. Omvårdnadskapaciteten beror på personalens kunskaper, förhållningssätt, 

erfarenheter och förmågor till att tillämpa omvårdnaden (Kirkevold, 2000).  

 

2.10 Problemformulering 

Livsstilen har stor inverkan på hjärtsjukdom och förbättring av levnadsvanorna hos patienter 

som genomgått en hjärtinfarkt har visat sig vara effektivt för att minska dödligheten. Därför är 

det viktigt att identifiera riskfaktorerna och förebygga med sekundärprevention. För att 

distriktssköterskan ska kunna hjälpa människor som genomgått en hjärtinfarkt är det viktigt 

med den senaste evidensbaserade kunskapen om omvårdnadsåtgärder vid sekundärprevention. 

Distriktssköterskan ska kunna stödja patienten till livsstilsförändringar för att förhindra 

återinsjuknande i hjärtinfarkt. 

 

3. SYFTE 

Syftet var att beskriva distriktssköterskans sekundärpreventiva omvårdnadsåtgärder efter 

hjärtinfarkt. 

 

4. METOD 

Metoden är en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design och Polit och Becks (2012) 

flödesschema med åtta steg följdes. En problemformulering för systematiska litteraturstudien 

formulerades, därefter valdes sökstrategi, databaser samt passande sökord för ämnet. 

Sökningar gjordes och relevanta artiklar som svarade på syftet lästes. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och dataanalysen påbörjades med att omvårdnadsåtgärder efter 

hjärtinfarkt sorterades in i teman. Det insamlade materialet bildade kategorier och resultatet 

sammanfattades (a.a.). 
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4.1 Sökstrategi 

Utifrån litteraturstudiens syfte valdes sökorden ut, därefter gjordes sökningar i databaserna 

PubMed och Cinahl. Provsökning gjordes i databasen Amed men gav inga träffar. I PubMed 

användes följande MESH ord; myocardial infarction, prevention and control, secondary 

prevention, primary prevention, nursing och risk reduction behavior. I Cinahl användes 

följande Cinahl headings; myocardial infarction, preventive health care, och life style 

changes. Sökningen kompletterades med nyckelorden prevention och nurs*. I båda 

databaserna gjordes först en sökning på respektive ämnesord som sedan kombinerades ihop 

med booleska sökoperatorerna AND och OR. Sökresultatet redovisas i en sökmatris (se bilaga 

1). Manuell sökning utfördes genom att granska innehållsförteckningen i tidskriften Heart & 

Lung under år 2012. Begränsningar var engelska artiklar och publicerade mellan åren 2002-

2012. Artiklarna skulle vara vetenskapliga och granskade.  

 

4.2 Urval 

Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var att artiklarna skulle handla om 

sekundärprevention efter en hjärtinfarkt och patienterna i studierna skulle vara vuxna. 

Exklusionskriterier är studier som handlade om primärprevention, läkemedelsbehandling och 

studier utförda på djur. Urvalen gjordes i tre steg genom att artiklarnas lämplighet och 

relevans granskades.  Det första urvalet gjordes genom att de artiklar vars titel överensstämde 

med syftet valdes.  I andra urvalet lästes abstrakt och de artiklar som inte svarade på syftet 

valdes bort. I tredje urvalet lästes artikeln i sin helhet för att slutligen exkluderas eller 

inkluderas i litteraturstudien.  Databassökningen resulterade i 15 artiklar. Urvalet redovisas i 

sökmatrisen (se bilaga 1). Manuell sökning gav en artikel. 

 

4.3 Dataanalys 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån deras styrkor och svagheter med hänsyn till exempel 

design, urval, population, bortfall och resultat. Artiklarna bedömdes efter låg, medel och hög 

vetenskaplig kvalitet. En studie av hög kvalitet kännetecknades av en tydlig frågeställning, 

urvalsprocess, metod och resultatredovisning. Randomiserade studier med stor population 

minimerar risken för vilseledande resultat vilket ger ett starkt bevisvärde. Willmans protokoll 

för kvalitativa (se bilaga 2) och kvantitativa (se bilaga 3) artiklar användes vid granskningen 

av de utvalda artiklarna. Poängsättning gjordes utifrån granskningsprotokollen, där poängen 

tilldelades utifrån ja-svar på frågeställningen (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). 

Kvantitativa artiklar poängsattes med 1-18 poäng; 1-6 poäng gav låg kvalitet, 7-12 poäng gav 

medel kvalitet och 13-18 poäng gav hög kvalitet. Kvalitativa artiklar poängsattes med 1-14 

poäng; 1-4 poäng gav låg kvalitet, 5-9 poäng gav medel kvalitet och 10 -14 poäng gav hög 

kvalitet. De valda artiklarna redovisas i en artikelmatris (se bilaga 4). Efter att artiklarna lästs 

och kvalitetsgranskats tillsammans, påbörjades analysen av de inkluderade artiklarna. Syftet 

med denna litteraturstudie var att beskriva omvårdnadsåtgärderna, resultatet hämtades därför 

ifrån artiklarnas metod respektive bakgrund där interventionerna fanns beskrivna. I denna 

litteraturstudie följdes dataanalysen som beskrevs i Polit och Beck (2012). Artiklarna lästes 

flera gånger för att få med all viktig information och allt som svarade på syftet markerades. 

Mönster och regelbundenheter urskiljdes i artiklarna och utifrån olika teman bildades tre 

huvudkategorier och sju subkategorier. Till sist gjordes en kritisk sammanfattning av 

resultatet i en resultatsyntes. 

 

Evidensstyrkan för litteraturstudien är bland annat beroende på de enskilda studiernas kvalitet, 

överrensstämmelse och överförbarhet. Fler studier som pekar på samma sak ger 

litteraturstudiens resultat en högre trovärdighet. För att kunna bedöma detta måste det i 
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artiklarna tydligt framgå vilka inklusionskriterier studierna haft för att se om studierna är 

jämförbara. Väl genomförda stora randomiserade kontrollerade studier har högt bevisvärde. 

Flera randomiserade studier av hög kvalitet med överrensstämmande resultat ger stark 

vetenskaplig evidens (Willman et al., 2011).   

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

I denna systematiska litteraturstudie granskades om studierna var godkända av en etisk 

kommitté eller hade ett etiskt resonemang. Enligt Polit och Beck (2012) ska en studie först 

godkännas av en etisk kommitté innan den kan påbörjas. Vid granskning av studier är det 

dessa etiska principer som bedöms; autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte 

skada och rättviseprincipen. Etiska överväganden som bör tas i beaktning är om deltagarna 

har varit utsatt för fysisk skada, obehag eller psykiskt lidande. De kontrollerar om fördelarna 

överväger mot eventuella risker deltagarna har varit utsatta för. Deltagarna ska ha fått 

information om studien och gett sitt samtycke till att delta, vilket ska vara frivilligt. I denna 

litteraturstudie har ett objektivt förhållningssätt använts med en så liten förförståelse som 

möjligt. Allt resultat redovisades och förvanskades inte (a.a.). 

                

5. RESULTAT 

Resultatet baserades på 16 artiklar, varav 14 kvantitativa, en kvalitativ och en artikel då båda 

metoderna användes. De huvudkategorier som bildades var utbildning och handledning, 

livsstilsförändringar och anhörigstöd. Under kategorin utbildning och handledning bildades 

subkategorierna gruppmöten, individuell handledning och utbildningsmaterial. Under 

kategorin livsstilsförändringar bildades subkategorierna kost, fysisk aktivitet, rökavvänjning 

och stresshantering (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Huvudkategorier och subkategorier 

Huvudkategori Subkategorier 

Utbildning och handledning Gruppmöten 

Individuell handledning 

Utbildningsmaterial 

Livsstilsförändringar Kost 

Fysisk aktivitet 

Rökavvänjning 

Stresshantering 

Anhörigstöd  

 

 

5.1 Utbildning och handledning 

5.1.1 Gruppmöten  

I Australien gjordes en studie med medelhög vetenskaplig kvalitet där deltagarna träffades i 

grupp två timmar i veckan under sex veckor med fokus på ett ämne varje vecka. Deltagarna 

fick bestämma dagordningen för varje veckomöte och sjuksköterskan handledde gruppen med 

inriktning mot beteendeförändring. En viktig strategi var att främja ömsesidigt stöd, dela en 

likartad upplevelse, tankar och känslor bland deltagarna. Positiva beteenden och strategier hos 

individerna bekräftades och delades med de övriga deltagarna (Davidsson et al., 2008). Dalal 

och Evans (2003) studie med låg kvalitet innehöll också ett sex veckorsprogram med 

öppenvårdsklasser som handlade om utbildning, rådgivning och livsstilsförändringar vilket 
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genomfördes i grupp på sjukhuset i syfte att uppnå nationella standardiserade riktlinjer för 

hjärtrehabilitering och sekundärprevention. 

 

I två studier med hög kvalitet beskrevs två interventionsprogram. Ett var Ornish programmet, 

vilket bestod av gruppmöten där deltagarna träffades fyra timmar åt gången. Fokus låg på fyra 

ämnen som handlade om livsstilsförändringar och gruppstöd. Programmet delades upp i tre 

faser där första fasen pågick under 12 veckor. Under första veckan träffades deltagarna vid tre 

tillfällen och från vecka två till elva träffades deltagarna två gånger per vecka. I fas två 

glesades träffarna ut till en gång i veckan. I fas tre uppmuntrades deltagarna att själva söka 

upp en förening för att stärka långsiktiga livsstilsförändringar och öka självtilliten (Aldana et 

al., 2003; Aldana et al., 2006).  I ovan beskrivna studie jämfördes Ornish programmet mot ett 

traditionellt hjärtrehabiliteringsprogram. I det traditionella hjärtrehabiliteringsprogrammet 

skulle deltagarna varje vecka vara med på lektioner som handlade om att få förståelse om 

hjärt-kärlsjukdomar och livsstilsförändringar (Aldana et al., 2006). 

 

I en studie med medelhög kvalitet användes ett rehabiliteringsprogram som kallades svenska 

hjärtskolan vilket innebar att deltagarna träffades i grupp varje vecka. Mötena leddes av en 

sjuksköterska med involvering av sjukgymnast, läkare och andra yrkesgrupper. Gruppmötena 

började med undervisning om hjärtsjukdomar och livsstilsförändringar, vilket följdes av 

frågestund och diskussion (Bellman, Hambraeus, Lindbäck & Lindahl, 2009). I en norsk 

studie med hög kvalitet fick deltagarna i kontrollgruppen gruppundervisning om 

rökavvänjning två gånger i veckan (Quist-Paulsen & Gallefoss, 2003). 

 

5.1.2 Individuell handledning  

I två studier med hög vetenskaplig kvalitet jämfördes interventionsprogrammet med ett 

traditionellt hjärtrehabiliteringsprogram. Detta bestod förutom att de träffades i grupp även av 

ett individuellt upplägg fördelat på fyra faser under ett år som också avslutades med att 

deltagaren anslöts till en förening som uppmuntrade till livslång kondition och motionsträning 

(Aldana et al., 2003; Aldana et al., 2006).   

 

I en studie med låg vetenskaplig kvalitet gjordes telefonuppföljning eller hembesök hos 

patienten efter utskrivning från sjukhus (Dalal & Evans, 2003). Även i en tysk randomiserad 

kontrollerad studie av hög kvalitet bestod interventionen av individuell telefonkontakt en gång 

i månaden. Samtalen innehöll rådgivning om livsstilsförändringar. Rådgivningens 

interventioner baserades på kognitiv beteendeterapi och hälsopsykologi (Mittag et al., 2006). 

I en randomiserad kontrollerad studie med hög vetenskaplig kvalitet skedde uppföljning via 

telefon regelbundet. Efter sex veckor träffade deltagarna en hjärtsjuksköterska på sjukhuset 

som gav positiv feedback till de som slutat röka och de som inte slutat eller fått återfall 

erbjöds ytterligare support och råd (Quist-Paulsen & Gallefoss, 2003). 

 
I en randomiserad studie av hög kvalitet innefattades utbildning med individuellt upplägg i 

interventionsprogrammet. Undervisningen där viktig information gavs var så kort som möjligt 

för att få mera tid för diskussion och frågor så att individuella behov tillgodosågs. Deltagarna 

fick undervisning om egenvård och utformade mål för livsstilsförändringarna. Uppföljning 

skedde genom hembesök och telefonsamtal då de motiverades och fick stöd för att underlätta 

anpassningen av livsstilsförändringarna (Jiang, Sit & Wong, 2007). Även i en annan 

randomiserad kontrollstudie av hög vetenskaplig kvalitet var upplägget individbaserat och 

pågick under två veckor. Handledaren hjälpte patienten att göra en konkret plan för träningen, 

gav feedback och motiverade patienten till att fullfölja denna (Luszczynska, 2006). 
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I en randomiserad kontrollstudie med hög kvalitet fick deltagarna varje månad ett individuellt 

möte med samtal om deras livsstil, riskfaktorer och förstärkning av förebyggande insatser för 

att hjälpa patienten till livsstilsförändringar. Patienterna uppmuntrades till att ta ansvar för sin 

hälsa (Giannuzzi et al., 2008). En studie gjord i Turkiet med medelhög kvalitet var 

interventionen ett individuellt upplägg med utbildning i livsstilsförändringar. Uppföljning 

gjordes i patientens hem fyra gånger efter utskrivning, 30-40 minuter vid varje tillfälle. Vid 

uppföljningen diskuterades eventuella hinder för genomförandet av livsstilsförändringarna. 

Riskfaktorerna identifierades och beteendestrategier sattes upp för att lyckas med 

förändringarna (Irmak & Fesci, 2010). I en spansk studie med medelhög kvalitet gjorde 

deltagarna besök hos primärvårdens sjuksköterskor och läkare. Det huvudsakliga innehållet 

vid besöken var genomgång av riskfaktorer, följsamhet till behandlingen och rådgivning om 

hälsosammare livsstil (Serrano-Martínez et al., 2005).  

 

I tre studier; två med medelhög och en med hög vetenskaplig kvalitet använde samtliga ett sex 

veckors individinriktat rehabiliteringsprogram (Schou, Jensen, Zwisler & Wagner, 2008; 

Toms, O´Neill & Gardner, 2003; Wang, Chair, Thompson & Twinn, 2012). En studie innehöll 

ett hjärtrehabiliteringsprogram med individuell patientundervisning vilket inkluderade 

livsstilsförändringar, psykosocialt stöd, hantering av riskfaktorer och klinisk bedömning 

(Schou et al., 2008). I en annan studie gjord i Australien fick deltagare i hjärtrehabiliterings-

programmet utbildning och stöd av livsstilsförändringar. Hjärtrehabiliteringens syfte var att 

identifiera patientens problem, utbilda dem om varför det var viktigt att förändra till det 

bättre. Deltagarna gavs råd om hur de skulle åstadkomma förändringar och motiverade dem 

genom att de gav feedback om deras riskfaktorer och deras mål (Toms et al., 2003). Wang et 

al. (2012) använde ett hembaserat rehabiliteringsprogram i sin studie. Patienten läste in sig på 

ett ämne varje vecka, med inriktning på egenvård i syfte att hantera och förändra riskfaktorer 

och skapa en hälsosam livsstil. Patienten utvärderade på egen hand och uppföljning gjordes 

även via telefonsamtal för att se vilka framsteg patienten åstadkommit. Följsamheten till 

livsstilsförändringar uppmuntrades och de fick hjälp att lösa problem i syfte att öka 

självförtroendet och egenvården (a.a.). 

 

5.1.3 Utbildningsmaterial 

I en studie med låg vetenskaplig kvalitet fick alla deltagare i studien skriftlig information om 

livsstilsförändringar och allmän sekundärprevention. I interventionsgruppen fick deltagarna 

hjärtmanualen vilket var en steg för steg guide för livsstilsförändringar och utbildning (Dalal 

& Evans, 2003). Även i två andra studier med hög kvalitet användes en hjärtmanual som ett 

hjälpmedel för självhjälp (Jiang et al., 2007; Wang et al., 2012). I en randomiserad 

kontrollstudie av hög kvalitet fick deltagarna ett häfte vilket denna intervention grundade sig 

på. Informationen handlade om vinsterna med att sluta röka och i häftet fanns illustrationer på 

skillnader i dödlighet mellan de som slutat respektive fortsatt röka (Quist-Paulsen & 

Gallefoss, 2003). I två randomiserade och kontrollerade studier med hög kvalitet fick 

deltagarna en broschyr med konkreta råd på hur de skulle utföra livsstilsförändringarna 

(Giannuzzi et al., 2008; Mittag et al., 2006). Även i Wang et al. (2012) användes broschyr 

som utbildningsmaterial i kontrollgruppen. I en annan studie med medelhög kvalitet blev 

deltagarna tilldelade en dagbok där de skulle fylla i sina levnadsvanor (Irmak & Fesci, 2010). 
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5.2 Livsstilsförändringar 

5.2.1 Kost  

Två studier med hög vetenskaplig kvalitet använde sig av kostråd med vegetarisk kost som 

inkluderade äggvitor och fettfria mejeriprodukter. Deltagarna rekommenderades att äta kost 

med låg fetthalt och minska alkoholintaget. Inget koffein var tillåtet, och saltintaget 

begränsades för dem med hypertoni, hjärtsvikt, eller njursjukdom. Två gånger i veckan åt 

deltagarna en måltid tillsammans, vilken var sammansatt utifrån kostråden (Aldana et al., 

2003; Aldana et al., 2006). I en studie med hög kvalitet rekommenderades deltagarna att anta 

en hälsosam medelhavskost (Giannuzzi et al., 2008). En randomiserad studie gjord i Kina 

med hög vetenskaplig kvalitet anpassades den rekommenderade kosten till kinesisk mat 

(Wang et al., 2012). 

 

I en studie med medelhög kvalitet fick deltagarna kostrådgivning genom undervisning i 

hälsosam kost och de inkluderades i ett kost program (Dendale et al., 2005).  Även i två andra 

studier av hög respektive medelhög kvalitet, fick deltagarna undervisning om kost 

(Luszczynska, 2006; Schou et al., 2008). I en randomiserad studie av hög kvalitet fick 

deltagarna utbildning i kosthållning och fick sätta upp dagliga mål för kosten enligt 

rekommenderade riktlinjer (Jiang et al., 2007). I Turkiet gjordes en studie med medelhög 

kvalitet där deltagarna fick fylla i en matdagbok. En dietist gav kostråd och deltagarna fick 

kostutbildning i syfte att förändra kostvanorna (Irmak & Fesci, 2010). Även i en annan studie 

med hög kvalitet hade deltagarna kontakt med en dietist (Aldana et al., 2006). 

 

5.2.2 Fysisk aktivitet 

I en studie med hög vetenskaplig kvalitet beskrevs det att deltagarna i Ornish programmet 

träffades för att träna under handledning i grupp två gånger per vecka. Efter 12 veckor 

uppmuntrades deltagarna att integrera livsstilsförändringen i sitt vardagliga liv och fortsätta 

med gruppträning en gång i veckan. I samma studie beskrevs hjärtrehabiliteringsprogrammet 

vilket bestod av strukturerade träningspass tre gånger per vecka med övervakning. Varje pass 

varade i en timma och innehöll uppvärmning, konditionsträning, nedvarvning och 

styrketräning med lättare motstånd. Träningstiden och intensiteten ökades gradvis på 

individuell basis (Aldana et al., 2006). Hjärtrehabiliteringsprogrammet delades in i fyra faser; 

första fasen innehöll lätta promenader och övningar i sängen; andra fasen innehöll 

konditionsträning under uppsikt; tredje fasen innebar handledd träning i närmiljön och i fas 

fyra uppmuntrades deltagarna till livslång träning och motion i föreningslivet (Aldana et al., 

2003). 

 

I en studie med medelhög vetenskaplig kvalitet uppmuntrades deltagarna att använda 

stegräknare. Fysisk aktivitet var huvudämnet en vecka med syfte att deltagarna skulle 

prioritera sin hälsa och anpassa träningen i sitt dagliga liv (Davidsson et al., 2008). I en studie 

med medelhög kvalitet fick deltagarna undervisning om fysisk aktivitet (Schou et al., 2008). I 

Belgien genomfördes en studie med medelhög vetenskaplig kvalitet där deltagarna i 

hjärtrehabiliteringsprogrammet fick ett träningsprogram med träning tre gånger i veckan, en 

timma varje gång. Varje träningstillfälle innehöll löpbandsträning, cykling och armcykling. 

Konditionsträningen anpassades individuellt och intensiteten ökade desto uthålligare 

patienterna blev (Dendale et al., 2005). I en kinesisk studie med hög vetenskaplig kvalitet fick 

patienterna motionsövningar som de kunde göra hemma (Wang et al., 2012). I Australien, 

däremot, gjordes en studie med medelhög kvalitet där deltagare fick börja på ett 

motionsprogram två gånger per vecka (Toms et al., 2003).  
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Jiang et al. (2007) gjorde en randomiserad studie av hög kvalitet och ett av huvudämnena i 

hjärtrehabiliteringsprogrammet var fysisk aktivitet. Patienterna genomförde målinriktade 

interventioner för fysisk aktivitet i syfte att bli normalviktig och nå ett blodtryck under 140/90 

(a.a.). I en annan randomiserad studie med hög vetenskaplig kvalitet var även här målet att nå 

ett blodtryck under 140/85 mm Hg och ett body mass index (BMI) ≤ 25. I 

motionsprogrammet rekommenderades deltagarna minst tre timmars fysisk aktivitet i veckan. 

(Giannuzzi et al., 2008). I Luszczynskas (2006) studie med hög vetenskaplig kvalitet 

uppmuntrades patienterna att träna en gång per dag eller mindre. I slutet av 

hjärtrehabiliteringsprogrammet fick patienterna träningsrekommendationer angående 

frekvens, intensitet och hur länge de skulle träna. Alla patienter blev rekommenderade att 

träna tre till fyra träningspass på 30 minuter inklusive uppvärmning och nedvarvning. 

Patienterna blev hänvisade att skriva en träningsplan som skulle inkludera när, var och hur 

träningen exakt skulle utföras (a.a.).  I en studie från Sverige med medelhög vetenskaplig 

kvalitet bestod rekommendationen av att patienten skulle motionera minst 30 minuter fem 

gånger i veckan (Bellman et al., 2009). I en annan studie med medelhög kvalitet tilldelades 

deltagarna en träningsdagbok. Patienterna rekommenderades dagliga promenader minst 20 

minuter i en intensitet som inte gav bröstsmärta. Följande rekommendationer var promenader 

och cykling i medel till hög intensitet 3-4 gånger i veckan i 30-45 minuter per gång (Irmak & 

Fesci, 2010). 

 

5.2.3 Rökavvänjning 

I två studier; en med medelhög respektive hög vetenskaplig kvalitet var målet att rökande 

patienter skulle sluta röka (Bellman et al., 2009; Giannuzzi et al., 2008). I en belgisk studie 

med medelhög kvalitet rekommenderades alla patienter som rökte att börja i ett 

rökavvänjningsprogram vilket inkluderade åtta utbildningstillfällen (Dendale et al., 2005). I 

en studie med låg kvalitet gavs muntlig och skriftlig information om rökning (Dalal & Evans, 

2003). I fyra studier varav två med hög respektive två med medelhög kvalitet, fick deltagarna 

undervisning om rökning (Irmak & Fesci, 2010; Jiang et al., 2007; Luszczynska, 2006; Schou 

et al., 2008). I Jiang et al. (2007) studie fick deltagarna sätta upp beteendemässiga mål för 

rökavvänjningen. Irmak och Fesci (2010) beskrev i sin studie att deltagarna fick i uppgift att 

fylla i en rökdagbok. Quist-Paulsen och Gallefoss (2003) genomförde en studie där deltagarna 

medverkade i ett rökavvänjningsprogram där de fick information om hur fortsatt rökning 

troligen skulle innebära ny hjärtinfarkt. Informationen innehöll även hur de kunde sluta röka, 

använda nikotinhjälpmedel, förebygga återfall och handlingsplaner för att klara av situationer 

där det fanns högre risk för återfall (a.a.). 

 

5.2.4 Stresshantering 

Ornish programmet som beskrevs i en studie med hög vetenskaplig kvalitet stod det att 

deltagarna fick undervisning i stresshanteringstekniker som delvis är baserade på Hatha yoga 

vilket innehöll stretching, progressiv avslappning, andningstekniker, meditation och 

visualisering. Deltagarna uppmuntrades att träna på en kombination av dessa tekniker en 

timma varje dag. Varje deltagare fick ett avslappningsband som hjälpmedel. Deltagarna 

träffades i grupp då de tränade stresshantering tillsammans (Aldana et al., 2006). Även i en 

annan studie med medelhög vetenskaplig kvalitet användes avslappningsband (Davidsson et 

al., 2008). I en kinesisk studie anpassades stresshanteringen till den kinesiska kulturen genom 

att lägga till tai chi och qi gong. Patienterna fick avslappningsövningar de kunde göra hemma 

(Wang et al., 2012). Muntlig och skriftlig information om stresshantering gavs i en studie med 

låg kvalitet. Interventionsgruppen fick en hjärtmanual där avslappning inkluderades (Dalal & 

Evans, 2003). I en studie med medelhög vetenskaplig kvalitet handlade ämnet en vecka om att 
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hantera utmaningar och stress genom avslappning och konfliktlösning (Davidsson et al., 

2008). 

 

5.3 Anhörigstöd  

I två studier med medelhög vetenskaplig kvalitet uppmuntrades anhöriga till deltagarna att 

delta i mötena (Bellman et al., 2009; Irmak & Fesci, 2010). I en randomiserad kontrollstudie 

med hög kvalitet uppmuntrades även här anhöriga att delta på handledningen om 

livsstilsförändringarna i syfte att få ett långvarigare resultat (Giannuzzi et al., 2008). 

I en studie av hög kvalitet var deltagarnas familjemedlemmar erbjudna att delta i 

interventionen och att utveckla en grundläggande förståelse för vikten av familjestöd för att 

underlätta patienternas återhämtning, samt undersöka stödjande strategier för patientens 

egenvård (Jiang et al., 2007). Anhöriga till deltagarna i Quist-Paulsen och Gallefoss (2003) 

studie med hög kvalitet blev tillfrågade om att sluta röka. 

 

5.4 Resultatsyntes 

Åtta studier med hög kvalitet, fyra med medelhög kvalitet och en med låg kvalitet använde sig 

av individuell handledning som omvårdnadsintervention vid sekundärprevention vid 

hjärtinfarkt. Detta resultat tyder på stark vetenskaplig evidens för individuell handledning som 

omvårdnadsåtgärd (Aldana et al., 2003; Aldana et al., 2006; Dalal & Evans, 2003; Giannuzzi 

et al., 2008; Irmak & Fesci, 2010; Jiang et al., 2007; Luszczynska, 2006; Mittag et al., 2006; 

Quist-Paulsen & Gallefoss, 2003; Schou et al., 2008; Serrano-Martínez et al., 2005; Toms et 

al., 2003; Wang et al., 2012). Tre av dessa studier med hög vetenskaplig kvalitet var mer 

fokuserade på egenvård och patienterna uppmuntrades att ta ansvar för sin hälsa vilket visar 

på stark evidens för egenvård som intervention (Giannuzzi et al., 2008; Luszczynska, 2006; 

Wang et al., 2012). I de övriga studierna; fem med hög kvalitet, fyra med medelhög kvalitet 

och en med låg kvalitet byggde den individuella handledningen mera på undervisning och 

rådgivning för att genomföra livsstilsförändringarna (Dalal & Evans, 2003; Irmak & Fesci, 

2010; Jiang et al., 2007; Mittag et al., 2006; Quist-Paulsen & Gallefoss, 2003; Schou et al., 

2008; Serrano-Martínez et al., 2005; Toms et al., 2003). 

  

Omvårdnadsintervention med gruppupplägg användes i sex studier, varav tre med hög 

kvalitet, två med medelhög kvalitet och en med låg kvalitet. Detta tyder på måttlig till stark 

vetenskaplig evidens för gruppmöten som upplägg vid sekundärprevention vid hjärtinfarkt. 

Alla studier med gruppmöten hade strukturerat upplägg med fokus på livsstilsförändringar 

(Aldana et al., 2003; Aldana et al., 2006; Bellman et al., 2009; Dalal & Evans, 2003; 

Davidsson et al., 2008; Quist-Paulsen & Gallefoss, 2003). 

 

Litteraturstudiens resultat visade på måttlig vetenskaplig evidens för en kombination av både 

individuell handledning och av gruppmöten som programupplägg då tre studier varav två med 

hög kvalitet och en med låg kvalitet använde sig av detta (Aldana et al., 2003; Aldana et al., 

2006; Dalal & Evans, 2003; Quist-Paulsen & Gallefoss, 2003). I fem studier; en med hög, tre 

med medelhög, en med låg vetenskaplig kvalitet använde samtliga ett sex veckors 

rehabiliteringsprogram vilket visade på måttlig evidens för detta upplägg (Dalal & Evans, 

2003; Davidsson et al., 2008; Schou et al., 2008; Toms et al., 2003; Wang et al., 2012). 

 

Resultatet visade på måttlig till stark vetenskaplig evidens för att motionsträning skulle ingå i 

interventionsprogrammet då det användes i 11 studier varav fem med hög kvalitet respektive 

sex med medelhög kvalitet (Aldana et al., 2003; Aldana et al., 2006; Bellman et al., 2009; 
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Davidsson et al., 2008; Dendale et al., 2005; Giannuzzi et al., 2008; Irmak & Fesci, 2010; 

Jiang et al., 2007; Luszczynska, 2006; Toms et al., 2003; Wang et al., 2012). 

 

Kostråd som sekundärprevention gavs i nio vetenskapliga studier, sex med hög kvalitet och 

tre med medelhög kvalitet vilket gav stark evidens för interventionen (Aldana et al., 2003; 

Aldana et al., 2006; Dendale et al., 2005; Giannuzzi et al., 2008; Irmak & Fesci, 2010; Jiang 

et al., 2007; Luszczynska, 2006; Schou et al., 2008; Wang et al., 2012). I två studier (Aldana 

et al., 2003; Aldana et al., 2006) med hög vetenskaplig kvalitet fick deltagarna äta en måltid 

tillsammans, som var sammansatt utifrån kostråden. 

 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden litteraturstudie valdes för att sammanställa vilken forskning som har gjorts inom 

omvårdnadsämnet, vilket kan vara grunden för vidare forskning. Databaserna PubMed och 

Cinahl valdes då de var inriktade på ämnet omvårdnad. Tidsbegränsningen gjordes för att få 

den senaste forskningen på området. Sökord som valdes ut var passande för området och har 

funnits med i liknande vetenskapliga artiklar. I PubMed användes MESH ordet primary 

prevention då MESH ordet secondary prevention kom till år 2009, detta för att inte förbise 

någon artikel som handlade om sekundär prevention från tidigare år. Detta gjorde att 

sökningen gav fler träffar och de som handlade om primär prevention gallrades bort. I 

PubMed behövde sökningen kompletteras med sökordet nursing för att få ner antalet träffar. I 

Cinahl däremot blev det för få träffar och den andra sökningen kompletterades med ordet 

prevention som nyckelord för att få fler träffar. Även här behövde sökningen kompletteras 

med nurs* för att få ner antalet sökträffar. Manuell sökning utfördes genom att granska 

innehållsförteckningen i tidskriften Heart & Lung relaterat till att en artikel med väl beskrivna 

omvårdnadinterventioner och med hög vetenskaplig kvalitet kom ifrån denna tidskrift. 

Willman et al. (2011) beskriver att litteratursökningen bör kompletteras med manuell sökning. 

En fördel i denna litteraturstudie var att både kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes, detta 

för att inte gå miste om bra beskriven intervention vid sekundärprevention. Forsberg och 

Wengström (2008) anser att det är positivt att kombinera kvalitativ och kvantitativ ansats i 

forskning då det som undersöks belyses ifrån olika aspekter.  

 

Samtliga studier är genomförda av professionell vårdpersonal och inte enbart av 

distriktsköterskor. Vissa omvårdnadsåtgärder har utförts av andra professioner men kan vara 

viktig kunskap för distriktsköterskan vid planering och utförande av sekundärpreventiva 

åtgärder. Exempelvis vissa av de fysiska aktiviteterna har utförts av sjukgymnast men som 

även en distriktsköterska kan använda och valdes därför att tas med för att inte gå miste om 

beskrivna sekundärpreventioner vid hjärtinfarkt. 

 

Willman et al. (2011) tar upp att artiklar kan vara baserade på samma studie vilket måste 

uppmärksammas alternativt väljas bort. Båda artiklarna (Aldana et al., 2003; Aldana et al., 

2006) valdes att inkluderas då interventionerna beskrevs tydligare på olika delar i de båda 

artiklarna vilket noga har beaktas i resultatredovisningen. 

 

Utifrån syftet urskildes teman och kategorier valdes. Det resultat som artiklarna gav gjorde 

det svårt att undvika att kategoriernas innehåll berördes i flera kategorier. 

Resultatredovisningens kategorier har försökts omarbetats för att undvika gråzoner vilket var 
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väldig svårt. Författarna har varit medvetna om dessa gråzoner och arbetat med att minimera 

upprepning av resultat. 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

De kategorier som bildades i resultatdelen kan vara en vägledning i distriktssköterskans 

planeringsarbete av omvårdnadsåtgärder vid hjärtinfarkt. Resultatets subkategorier ger en 

anvisning om vilket innehåll som bör inkluderas i distriktsköterskans sekundärpreventiva 

arbete.  

 

6.2.1 Egenvård 

Utifrån resultatet kan en stark koppling ses till Orems egenvårdsteori, vilken bygger på att 

individen ses som självständig och själv har förmåga att bevara god hälsa och förebygga 

sjukdom (Kirkevold, 2000). Resultatet visade på stark evidens för egenvård då fyra 

randomiserade studier med hög vetenskaplig kvalitet grundade sina omvårdnadsinterventioner 

i högre grad på egenvård (Giannuzzi et al., 2008; Jiang et al., 2007; Luszczynskas, 2006; 

Wang et al., 2012). Giannuzzi et al. (2008) beskrev att patienterna i studien uppmuntrades att 

ta ansvar för sin egen hälsa. I Luszczynskas (2006) studie skulle patienten med handledning 

utforma en träningsplan om hur, var och när träningen skulle förekomma. Jiang et al. (2007) 

beskrev i sin studie att ett mål i rehabiliteringsprogrammet var att deltagarna skulle få 

kunskap om egenvård och de fick sätta upp beteendemässiga mål för att sluta röka. Egenvård 

ingick även i Wang et al. (2012) studie där patienterna skulle läsa in sig på ett ämne varje 

vecka i syfte att hantera och förändra riskfaktorer och skapa en hälsosam livsstil.  

 

6.2.2 Anhörigstödet 

Anhörigstödet är viktigt för att den sjuka ska uppnå hälsa. Enligt Dorothea Orem kan ett bra 

stödjande socialt nätverk från familj och vänner hjälpa patienten vid egenvårdsbrist 

(Kirkevold, 2000). I fem studier blev anhöriga tillfrågade att delta i livsstilsförändringen 

(Bellman et al., 2009; Giannuzzi et al., 2008; Irmak & Fesci, 2010; Jiang et al., 2007; Quist-

Paulsen & Gallefoss, 2003).  I Giannuzzi et al. (2008) studie uppmuntrades anhöriga att 

medverka i mötena i syfte att få ett långvarigare resultat. Jiang et al. (2007) beskrev att 

anhöriga blev erbjudna att delta i interventionen och därmed utveckla en förståelse för 

betydelsen av familjestöd vid patientens rehabilitering och skaffa kunskap om hjälpande 

strategier för patientens egenvård. 

 

6.2.3 Rekommenderad motion 

I fem studier, varav tre med medelhög kvalitet och två med hög vetenskaplig kvalitet, 

beskrevs rekommendationerna till deltagarna att motionera minst tre gånger i veckan. Detta 

visade på måttlig till stark evidens för den här interventionen (Bellman et al., 2009; Dendale 

et al., 2005; Giannuzzi et al., 2008; Irmak & Fesci, 2010; Luszczynskas, 2006). Irmak och 

Fesci (2010) beskrev i sin studie minst 20 minuters dagliga promenader som intervention. 

Studien av Bellman et al. (2009) rekommenderade deltagarna att motionera minst 30 minuter 

fem gånger i veckan, vilket styrks av socialstyrelsens rekommendationer. Enligt 

socialstyrelsen minskar risken att dö för tidigt för den som börjar motionera. Risken att dö i 

hjärt- och kärlsjukdom minimeras med 20-30 procent vid daglig träning i form av 30 minuters 

rask promenad. Det är även dubbelt så stor risk att drabbas av en hjärtinfarkt för de som är 

fysiskt inaktiva. Intensitet och mängden av fysisk aktivitet påverkar människans hälsa positivt 
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(Socialstyrelsen, 2008b).  Rekommendationer av fysisk aktivet beskrevs i ovan nämnda 

studier däremot har ingen artikel i denna litteraturstudie använt sig av fysisk aktivitet på 

recept (FaR). Fysisk aktivitet på recept är ett arbetssätt som ska underlätta för patienten att bli 

mer fysisk aktiv och FaR-förskrivningen har ökat de senaste åren i Sverige. Patienten blir mer 

delaktig och egenvård uppmuntras när fysisk aktiv ges på recept istället för läkemedel 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008). I en studie med hjärtrehabilitering beskrevs förskrivningen 

av FaR. Receptet skulle innehålla fyra faktorer; aktivitet, frekvens, duration och intensitet. 

Den vanligaste rekommenderade motionen vid FaR-förskrivning var jogging, cykling, 

simning, rodd, trappträning, aerobic och att träna på crosstrainer. Patienterna 

rekommenderades minst 30 minuters fysisk aktivitet minst fem dagar i veckan (Lavie, 

Thomas, Squires, Allison & Milani, 2009). 

 

6.2.4 Handledning 

Under kategorin individuell handledning beskrevs det i studien av Toms et al. (2003) att 

patienten fick rådgivning för att genomföra livsstilsförändringar och motiverades genom att 

handledarna gav feedback om deras mål. Ingen artikel i litteraturstudien använde någon ren 

metod i motiverande samtal som omvårdnadsintervention. Motiverande samtal användes i en 

randomiserad studie av Chair et al. (2011) där de i experimentgruppen fick fyra sessioner med 

motiverande samtal utöver den traditionella hjärtrehabiliteringsvården. Samtalen utfördes av 

forskningssjuksköterskor som utbildats i motiverande samtal. Samtalstekniken utgick ifrån 

patientcentrerat förhållningssätt och patienten skulle utforska sin ambivalens. Motiverande 

samtalets grunder är att undvika argumentation, öppna diskussioner, främja självförtroendet 

och uttrycka empati. Syftet är att åstadkomma beteendeförändringar hos individen (a.a.). 

 

6.2.5 Kulturella anpassningen 

Kulturella anpassningen uppfattades väldigt positivt då interventionerna i några studier 

anpassades efter var de geografiskt utfördes. I Wang et al. (2012) studie som gjordes i Kina 

anpassades den rekommenderade kosten till den kinesiska matkulturen. Även andra övningar 

anpassades till den kinesiska kulturen genom att deltagarna fick instruktioner i tai chi och qi 

gong. Även i en italiensk studie rekommenderades deltagarna att börja äta en hälsosam 

medelhavskost (Giannuzzi et al., 2008).  

 

7. SLUTSATS 

Det sekundärpreventiva arbetet vid en hjärtinfarkt handlade om att genom omvårdnads-

åtgärder förmå individen som drabbats av en hjärtinfarkt att förbättra sin livsstil. Det 

förebyggande arbetet innefattade råd och undervisning om förbättrade kostvanor, ökad fysisk 

aktivitet, stresshantering och att sluta röka. Många av dessa interventioner var inriktade på 

egenvård med fokus på att patienten uppmuntrades att ta ansvar för sin egen hälsa. 

Egenvården främjades bland annat då deltagarna fick planera sitt eget träningsschema och 

använda sig av en matdagbok, som de själva fyllde i. Upplägget kunde både planeras i grupp 

och individuellt men en kombination av dessa verkade vara det optimala upplägget då flera 

studier använde detta programupplägg. Anhöriga erbjöds att medverka och involveras i sin 

närståendes livsstilsförändringar, detta för att få ett mer långvarigt resultat.  I flera studier 

anpassades kostråden utifrån kulturen där studien utfördes vilket var av stor betydelse. 

Konkreta tips på kost var bland annat mat med låg fetthalt och minskat alkoholintaget och en 

dietist kunde kopplas in för att undervisa och hjälpa patienten med kostråd. Bra 

rekommendation var att fysisk aktivet skulle utföras minst tre gånger i veckan och att 
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deltagarna ibland tränade tillsammans.  De viktiga interventionerna för stresshantering var att 

använda avslappningsövningar, andningstekniker, meditation och med hjälp av 

avslappningsband hantera stressen. Rökavvänjningen bestod mestadels utav undervisning och 

i en studie använde deltagarna nikotinhjälpmedel och fick information om handlingsplaner för 

att klara av situationer där det fanns högre risk för återfall. Vid planering av 

rökavvänjningsgrupper var det bra att de gjorde patienterna delaktiga i exempelvis 

handlingsplaner och inte bara undervisade. Utifrån resultatet dras slutsatsen att 

distriktssköterskans förebyggande arbete med inriktning mot egenvård, där även anhöriga 

involveras, borde prioriteras i primärvårdens arbete för att på sikt uppnå bestående 

livsstilsförändringar. 

 

8. KLINISK IMPLIKATION 

Denna studie kan bidra till mer kunskap och kännedom om sekundärprevention efter 

hjärtinfarkt vilket kan underlätta för distriktssköterskor i primärvården så att de kan arbeta 

förebyggande för att minska risken för återinsjuknade i hjärtinfarkt. Trots insatser från vården 

att hantera riskfaktorer och kampanjer med information till allmänheten kvarstår riskfaktorer 

hos majoriteten. Det som utförs i praktiken stämmer inte överens med de vetenskapliga 

riktlinjerna (Cobb, Brown & Davis, 2006). Denna litteraturstudie kan hjälpa 

distriktssköterskan i primärvården i sitt hälsofrämjande arbete. Då vårdtiderna på sjukhuset 

kortas ner och patienten förväntas följas upp i primärvården tidigt efter hjärtinfarkt är det 

viktigt att arbetet bygger på vetenskaplig grund. Resultatet kan kliniskt användas på 

vårdcentral i interventionsgrupper och vid det individuella mötet med patienten efter 

hjärtinfarkt. Resultatet behöver inte specifikt vara inriktat på patienter med hjärtsjukdom utan 

kan även användas på exempelvis personer med diabetes, övervikt och med hypertoni. 

Exempel på interventionsgrupper i primärvården kan vara inriktade på stresshantering, 

övervikt och rökavvänjning. 

 

9. FORSATT FORSKNING 

En klar könsskillnad kunde ses i studierna, då en tydlig majoritet av deltagarna var män. 

Framtida forskning bör inkludera mer kvinnor i studierna för att det sekundärpreventiva 

arbetet ska kunna tillgodose allas behov. Mer forskning behövs även på omvårdnadåtgärder 

som sekundärprevention efter hjärtinfarkt för att få fram mer kunskap om bra planerade 

åtgärder. Vid vidare forskning bör även effekten av åtgärderna studeras så att patienterna 

erbjuds effektiv hjälp till livsstilsförändring.  
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GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 

KVALITATIV METOD 

 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval: .............................................................................................. 

Finns det ett tydligt syfte?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Patientkarakteristika:   Antal ........................................................ 
Ålder ....................................................... 

Man/kvinna ............................................. 

 

Är kontexten presenterad?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Etiskt resonemang?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

Urval  

– Relevant?    ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Strategiskt?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

 

Metod för  

– Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Datainsamling tydligt beskriven?  ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Analys tydligt beskriven?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

 

Giltighet  

– Är resultatet logiskt, begripligt?  ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Råder datamättnad?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

– Råder analysmättnad?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 
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– Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja/Nej/Vet ej  

– Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? Ja/Nej/Vet ej  

Genereras teori? Ja/Nej/Vet ej  

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet:  

☐ Hög ☐ Medel ☐ Låg  

Kommentar…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Granskare (sign)…………………………………….. 

 
Källa: Willman, A., Stoltz, P., & Bathservani,C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning & 

klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 



 

 

 

Bilaga 3 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 

KVANTITATIV METOD, RCT & CCT  
 

Beskrivning av studien ……………………………………………………………………………... 

Forskningsmetod ☐ RCT ☐ CCT (ej randomiserad)  

☐ multicenter, antal center .......................................  

☐ Kontrollgrupp/er ...................................................  

Patientkarakteristika  Antal ......................................................  

Ålder ......................................................  

Man/Kvinna ..........................................  

Kriterier för inkludering/exkludering  

Adekvat inkludering/exklusion  ☐ Ja ☐ Nej  

Intervention .......................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................  

Vad avsåg studien att studera?  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått........................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

Urvalsförfarandet beskrivet?   ☐ Ja ☐ Nej  

Representativt urval?   ☐ Ja ☐ Nej  

Randomiseringsförfarande beskrivet?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Likvärdiga grupper vid start?   ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Analyserade i den grupp som de randomi-  ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

serades till?  

Blindning av patienter?    ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Blindning av vårdare?    ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Blindning av forskare?    ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Bortfall  

Bortfallsanalysen beskriven?   ☐ Ja ☐ Nej  

Bortfallsstorleken beskriven?   ☐ Ja ☐ Nej  

Adekvat statistisk metod?   ☐ Ja ☐ Nej  

Etiskt resonemang?    ☐ Ja ☐ Nej  

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida?    ☐ Ja ☐ Nej  

Är instrumenten reliabla?   ☐ Ja ☐ Nej  

Är resultatet generaliserbart?   ☐ Ja ☐ Nej  
 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk 

signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning)  

............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

☐ Hög ☐ Medel ☐ Låg  

Kommentar.......................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................  

Granskare sign: ............................  
 

Källa: Willman, A., Stoltz, P., & Bathservani,C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning & 

klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.
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ARTIKELMATRIS        Bilaga 4 

Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Aldana, S., Whitmer, 

W., Greenlaw, R., 

Avins, A., Salberg, 

A., Barnhurst, M., ... 

Lipsenthal, L. 

(2003). 

Cardiovascular risk 

reductions associated 

with aggressive 

lifestyle modification 

and cardiac 

rehabilitation. Heart 

& Lung, 32(6), 374-

382.  

USA  

Syftet med studien 

var att jämföra 

förändringar under 

6 månader av 

riskfaktorer hos 

hjärt-kärlpatienter 

som deltog i Ornish 

Heart Disease 

Reversing Program, 

traditionellt 

hjärtrehabiliterings-

program och 

kontrollgrupp. 

 

 

Experimentell fall-kontrollstudie utan randomisering. 

 

Inklusionskriterier  

Haft en hjärtinfarkt, genomgått antingen CABG (coronay artery 

bypass) eller PCI (percutaneous coronary intervention) och bo 

max 40 min från studiecentret. 

 

Urval  
141 valde att delta från Swedish American Hospital.  

Bortfall: 9 patienter.  

28 deltagare valde Ornish. För att grupperna skulle bli 

likvärdiga matchades inkomst hos deltagarna i varje grupp. Den 

slutgiltiga studiegruppen inkluderade 84 deltagare. 

Ornish grupp 

28 deltagare, män 85,7%, medelålder 56,6 år 

Trad. Rehabprogram 

28 deltagare, män 71,4%, medelålder 59,9 år 

Kontrollgrupp 

28 deltagare, män 89,3%, medelålder 58,7 år 

 

Datainsamling 

Blodprover, vikt, BMI, midjeomfång, blodtryck. Frågeformulär 

med fysisk aktivitet och med skalfrågor om bröstsmärta.  

 

Analysmetod: Chi-square test 

Statistisk beskrivande och jämförande analys  
 

 

Svaghet att 

deltagarna inte 

randomiserades 

till respektive 

grupp. 

 

Styrka med 

blindning av 

vårdare och 

forskar. 

 

Hög kvalitet 

Ornish program 

Vegetarisk diet med 

fettfria mejeriprodukter. 

Regelbundna övningar i 

stresshantering och 

konditionspass med 

måttlig intensitet. 

Gruppmöten genomfördes. 

 

Traditionellt 

hjärtrehabiliterings-

program 

Fas 1: Lätta promenader 

och övningar i sängen. 

Fas 2: konditionsträning 

under övervakning. 

Fas 3: Handledd träning i 

närmiljön. 

Fas 4: Förening som 

uppmuntrar till livslång 

träning och motion. 
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ARTIKELMATRIS         

Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Aldana, S., Whitmer, 

W., Greenlaw, R., 

Avins, A., Thomas, 

D., Salberg, A., ... 

Fellingham, G. 

(2006). Effect of 

intense lifestyle 

modification and 

cardiac rehabilitation 

on psychosocial 

cardiovascular 

disease risk factors 

and quality of life. 

Behavior 

Modification, 30(4), 

507-525. 

 
USA  

Syftet med studien 

är att utvärdera 

effekten av Ornish 

program och 

hjärtrehabilitering 

på psykosociala 

riskfaktorer och 

livskvaliten hos 

patienter som haft 

en akut hjärtinfarkt 

som vårdas på 

Swedish American 

Health System i 

Rockford, Illinois. 

Experimentell fall-kontrollstudie utan randomisering. 

 

Inklusionskriterier  
Haft en hjärtinfarkt, genomgått antingen CABG eller PTCA 

(percutaneous angioplasty procedur) och erhållet 

standardmedicinering och bo max 40 min från studiecentret. 

 

Urval  
141 valde att delta från Swedish American Hospital. 

Bortfall: 9 patienter  

28 deltagare valde Ornish. För att grupperna skulle bli likvärdiga 

matchades inkomst hos deltagarna i varje grupp. Den slutgiltiga 

studiegruppen inkluderade 84 deltagare. 

Ornish grupp 

28 deltagare, män 85,75%, medelålder 56,65 år 

Trad. Rehabprogram 

28 deltagare, män 71,41%, medelålder 59,99 år 

Kontrollgrupp 

28 deltagare, män 89,36%, medelålder 58,75 år 

 

Datainsamling 
Frågeformulär, Cook-Medley Hostility Scale 

SF-36 mätte hälsorelaterad livskvalitet. 

 

Analysmetod 
Chi-square test, ANOVA 

Statistisk beskrivande och jämförande analys 

 

Svaghet att 

deltagarna inte 

randomiserades till 

respektive grupp. 

 

Styrka med 

blindning av 

vårdare och forskar. 

 

Hög kvalitet. 

Ornish program 

Vegetarisk diet med låg 

fettfria mejeriprodukter. 

Regelbundna övningar i 

stresshantering och 

konditionspass med måttlig 

intensitet. Gruppmöten 

genomfördes. 

 

Traditionellt 

hjärtrehabiliterings-program 

Patienterna har kontakt med 

dietist, hjärtsjuksköterska, 

kardiolog, träningsfysiolog. 

Programmet bestod av 

strukturerade träningar och 

utbildningsklasser. 1 timmes 

motionspass tre gånger per 

vecka med övervakning. 

Träningen anpassades 

individuellt. Gruppmöten 

varje vecka om 

livsstilsförändringar. 
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ARTIKELMATRIS         

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Bellman, C., Hambraeus, K., 

Lindbäck, J. & Lindahl, B. 

(2009). Achievement of 

secondary preventive goals 

after acute myocardial 

infarction: a comparison 

between participants and 

nonparticipants in a routine 

patient education program in 

Sweden. Journal Of 

Cardiovascular Nursing, 

24(5), 362-368. 

doi:10.1097/JCN.0b013e3181a

9bf72 

Sverige  

Syftet med studien är att 

beskriva proportionerna 

och egenskaperna hos 

patienter som deltagit i 

svenska hjärtskola och 

effekterna på patientens 

blodtryck, low-density 

lipoprotein, LDL, 

kolesterol, rökare, 

träningsvanor, 

hjärtsymtom, livskvalitet 

och återinsjuknande 1 år 

efter akut hjärtinfarkt, 

AMI. 

Kohortstudie. Fall-kontrollstudie. 

 

Inklusionskriterier 

 <75 år, AMI 

 

Urval 

Deltagare: Totalt 2822 patienter. 

Deltagit i hjärtskola: 

1044 patienter. 26,3 % kvinnor, 73,7 % 

män. Medelålder 62år. 

Ej deltagit i hjärtskola: 

1778 patienter. 27 % kvinnor, 73 % män. 

Medelålder 64 år. 

 

Datainsamling 
från The Secondary Prevention After 

Myocardial Infarction, SEPHIA-

registret. 

 

Analysmetod 

X
2
test, Wilcoxon-Mann-Whitney test. 

Statistisk beskrivande och jämförande 

analys 

 

Svaghet att 

interventionerna var 

dåligt beskrivna. 

 

Medelhög kvalitet. 

Målet med svenska hjärtskolan är 

att öka kunskapen om 

hjärtsjukdomar och stimulera till 

livsstilsförändringar. Hjärtskolan 

består vanligtvis av 

sjuksköterskeledda möten med 

sjukgymnast, läkare och andra 

yrkesgrupper som deltar. Mötena 

börjar med undervisning och som 

följs med frågestund och 

diskussion i grupp. 

Nära anhöriga får även delta. 
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ARTIKELMATRIS         

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Dalal, H. & Evans, P. (2003). 

Achieving national service 

framework standards for 

cardiac rehabilitation and 

secondary prevention. BMJ: 

British Medical Journal 

(International Edition), 

326(7387), 481-484. 

doi:10.1136/bmj.326.7387.481 

England  

Att uppnå nationella 

standardiserade riktlinjer för 

hjärtrehabilitering och 

sekundärprevention. 

Fall-kontroll studie 

 

Inklusionskriterier 

Haft en hjärtinfarkt. 

 

Exklusionskriterier 

>85år 

 

Urval 

Bortfall: 24 patienter. 

Deltagare: 58 patienter. 

Hembaserad rehabilitering  

41 patienter 

Sjukhusbaserad rehabilitering 

17 patienter 

 

Datainsamling  

BMI, blodprover, blodtryck. 

 

Analysmetod 

Statistisk beskrivande och 

jämförande analys 

Svaghet att deltagarna fick 

välja kontroll eller 

interventionsgrupp. 

 

Interventionerna bra beskrivna. 

 

Låg kvalitet. 

Hjärtmanualen är en steg för 

steg guide, vilken hjälper 

patienten genom ett 

strukturerat program för 

motion, stresshantering och 

utbildning.   

 

Sex veckorsprogram med 

öppenvårdsklasser som 

handlade om motion, 

utbildning, rådgivning och 

avkoppling vilket genomfördes 

i grupp på sjukhuset. 

 

Patienterna fick muntlig och 

skriftlig information om 

bröstsmärtor, livsstil, 

innefattande motion, kost och 

rökning, allmän sekundär 

prevention, stresshantering, 

hjärt-kärlsjukdomar och att 

återgå till normal aktivitet.  

 

Uppföljning av hembaserade 

rehabiliteringen med 

telefonkontakt och det 

sjukhusbaserade 

rehabiliteringen fick ett 

uppföljningsmöte på sjukhuset. 
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ARTIKELMATRIS         

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Davidson, P., DiGiacomo, M., 

Zecchin, R., Clarke, M., Paul, 

G., Lamb, K., ... Daly, J. 

(2008). A cardiac 

rehabilitation program to 

improve psychosocial 

outcomes of women with 

heart disease. Journal Of 

Women's Health (15409996), 

17(1), 123-134. 

doi:10.1089/jwh.2007.0386 

 

 

Australien  

Att beskriva 

utvecklingen av 

sköterskeriktade 

hjärtrehabiliterings-

programmet anpassat för 

kvinnors behov efter 

akuta hjärtproblem för att 

hantera deras 

psykologiska och sociala 

behov. 

Kvalitativ och kvantitativ metod. 

Deskriptiv, explorativ design. 

 

Inklusionskriterer 

Kvinnor, hjärtinfarkt eller CABG 

 

Exklusionskriterier 

Kronisk hjärtsvikt 

 

Urval 

Bortfall: 6 personer 

Deltagare: 48 kvinnor, medelåldern 

60,85 år. 

 

Datainsamling 

Frågeformulär med skalfrågor. 

Semistrukturerade telefonintervjuer, 

observationer och anteckningar ifrån 

gruppsessionerna 

 

Analysmetod 

T-test.  

Statistisk beskrivande och jämförande 

analys. 

 

 

 

 

Styrka att forskarna pilottest av 

vilka interventioner som var 

passande. 

 

Studiedeltagarna endast 48, 

kan därför inte generalisera på 

övriga populationen.  

 

Medelhög kvalitet. 

Sex veckors program med 

gruppträffar då deltagarna 

träffas 2h/v. De träffar då en 

hjärtrehabiliterings-

sjuksköterska eller en av 

forskarna som hjälper 

deltagarna med utbildning och 

medvetenhet, social support 

och strategier för 

livsstilsförändring. Varje vecka 

hade fokus på ett ämne. 

Handledaren hjälpte deltagarna 

att stödja varandra. Positiva 

beteenden och strategier hos 

individerna bekräftades och 

delades med de övriga 

deltagarna. Deltagarna 

uppmuntrades att använda 

stegräknare och 

avslappningsband.  
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ARTIKELMATRIS         

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Dendale, P., Berger, J., 

Hansen, D., Vaes, J., Benit, E. 

& Weymans, M. (2005). 

Cardiac rehabilitation reduces 

the rate of major adverse 

cardiac events after 

percutaneous coronary 

intervention. European Journal 

Of Cardiovascular Nursing, 

4(2), 113-116. 

 

 

Belgien  

Att undersöka påverkan 

av ett hjärt- 

rehabiliteringsprogram 

om förekomsten av större 

negativa hjärthändelser 

hos patienter som 

genomgått en 

percutaneous coronary 

intervention (PCI).  

Retrospektiv, icke randomiserad 

metod med kontrollgrupp. 

 

Inklusionskriterier  

Post PCI patienter 

 

Exklusionskriterier  

Misslyckade PCI eller med 

signifikanta komplikationer. 

Okontrollerad diabetes, ortopedisk 

skada, njur- och lungsjukdom. 

 

Urval 

Fallgrupp: 140 patienter, 107 män, 

medelålder 62 år.  

Kontrollgrupp: 83 patienter, 54 män, 

medelålder 68 år.   

 

 

Datainsamling 

Datainsamling från sjukhusets 

journaler, kontakt med allmänläkare, 

patienten och dennes familj 

 

Analysmetod  

Chi-square test. Logistisk 

regressionsanalys. 

Statistisk beskrivande och 

jämförande analys. 

 

Förutom träningen så 

beskrevs inte innehållet i 

interventionerna så 

utförligt. 

 

Svaghet att studien inte 

var randomiserad. 

Positivt var att de använt 

sig av kontrollgrupp. 

 

Medelhög kvalitet 

Hjärtrehabiliteringsprogram 

Tre månaders program med start två 

veckor efter PCI. 

Träning 3ggr/vecka. Varje 

träningstillfälle innehöll 

löpbandsträning, cykling och 

armcykling. Konditionsträningen 

anpassades individuellt. Träningens 

intensitet ökade ju uthålligare 

patienterna blev. 

Patienterna fick rådgivning om 

kostvanor och beteendeterapi. Rökare 

blev rådda att delta i 

rökavvänjningsprogram. 
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ARTIKELMATRIS         

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Giannuzzi, P., Temporelli, P., 

Marchioli, R., Maggioni, A., 

Balestroni, G., Ceci, V., ... 

Vanuzzo, D. (2008). Global 

secondary prevention strategies 

to limit event recurrence after 

myocardial infarction: results 

of the GOSPEL study, a 

multicenter, randomized 

controlled trial from the Italian 

Cardiac Rehabilitation 

Network. Archives Of Internal 

Medicine, 168(20), 2194-2204.  

Italien  

Utvärdera effekten av 

två strategier av 

sekundär prevention 

med skillnader i 

varaktighet och 

intensitet i 

interventionen efter 

myocardial infarction, 

MI med 

hjärtrehabliterings-

program 

Randomiserad kontrollerad studie. 

 

Inklusionskriterier  
Nyligen haft en MI inom < 3månader och 

hänvisad till hjärtrehabiliteringscenter. 

 

Exklusionskriterier  

Äldre än 75 år. Dålig sjukdomsprognos (ex 

cancer, hjärtsvikt), fysisk begränsning 

relaterad till sjukdom eller oförmåga att 

delta pga. annan logisk orsak. 

 

Urval 

Bortfall: Totalt 889 personer. 

 

Totalt 3241 deltagare 

Interventionsgrupp: 

1620 deltagare (229 kvinnor) 

Medelåldern 57,8år 

Kontrollgrupp: 1621deltagare (215 

kvinnor) 

Medelåldern 58 år 

  

Datainsamling 

Frågeformulär 

 

Analysmetod 

Statistisk beskrivande och jämförande 

analys. 

 

Styrka för studien är att 

den är en randomiserad 

kontrollstudie vilket 

har högt bevisvärde. 

 

Styrka är att grupperna 

är lika vid baslinjen. 

 

Generaliserbart resultat 

på grund av högt 

deltagarantal. 

 

Relevant bortfall 

relaterat till studiens 

längd på tre år. 

 

Hög kvalitet. 

Hjärtrehabiliteringsprogram 

Målen för interventionsstrategin 

var att sluta röka, anta en hälsosam 

medelhavskost och 

ökad fysisk aktivitet upp till minst 

tre timmar/vecka. 

Rehabiliteringsteamet bestod av 

hjärtsjuksköterska, psykoterapeut, 

kardiolog.  

Programmet bestod av handledning 

med individuellt stöd varje månad 

första halvåret, sedan 2 ggr/år upp 

till tre år.  

Varje sammankomst bestod av 

konditionsträning och rådgivning 

om livsstils och riskfaktorer. 

Avslutades med samtal om 

prevention. 

Anhöriga uppmuntrades att delta på 

handledningen om 

livsstilsförändringarna i syfte att få 

ett långvarigare resultat.  
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ARTIKELMATRIS         

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  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 

Turkiet  

Att undersöka effekten av 

sjuksköterskehanterat 

sekundär preventionsprogram 

inriktade på riskfaktorer och 

livsstilen hos patienter som 

genomgått en hjärtinfarkt 

(Myocardial infarction, MI)  

Icke randomiserad studie. Kvasi 

experimentell design.  

 

Inklusionskriterier  

Patienter som haft en hjärtinfarkt. 

 

Exklusionskriterier  

Patienter med hjärtsvikt, 

förmaksflimmer, instabil angina, 

KOL, förlamning eller ortopedisk 

nedsättning. 

 

Urval  

41 patienter 

Bortfall: 5 patienter 

Slutlig studiegrupp: 36 patienter 

Medelålder: 53,7 år och 77,8% 

var män. 

 

Datainsamling  

Frågeformulär 

Body Mass Index (BMI), 

blodtryck och lipider. 

 

Analysmetod  

T-test, McNemar´s test 

Statistisk beskrivande och 

jämförande analys. 

 

Bortfallet är beskrivet. 

Resultat är inte 

generaliserbart på 

grund av det låga 

deltagarantalet. 

 

Medelhög kvalitet. 

 

 

Utbildningsprogram i 

sekundärprevention om 

livsstilsförändringar med ett 

individuellt upplägg. Sex ämnen 

ingick i programmet; MI och 

riskfaktorer, hypertoni, kostvanor, 

rökavvänjning, fysisk aktivitet och 

läkemedelsbehandling. Patienterna 

blev även tilldelade dagbok för kost, 

rökning och motion att fylla i. En 

dietist gav även kostråd. 

Rekommenderades att patienterna 

gjorde dagliga promenader minst 

20min i en intensitet som inte gav 

bröstsmärta. Sedan rekommenderades 

promenader och cykling i medel till 

hög intensitet 3-4ggr/vecka i 30-

45min/gång. Uppföljning gjordes i 

patientens hem 4ggr efter utskrivning. 

Familjemedlemar var inbjudna att 

delta i utbildningsprogrammet. 
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ARTIKELMATRIS         

Författare  

Artikelns titel, tidskrift, 

Land  

Syfte  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 

 

Kina  

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka effekten av 

sjukhus-initierad 

hembaserad 

multifacetterad 

hjärtrehabilitering-

program på 

hälsobeteenden och 

riskparametrar hos 

patienter med hjärt-

kärlsjukdom i 

Chengdu, Kina. 

Randomiserad metod med kontrollgrupp 

 

Inklusionskriterier 

Första sjukhusvistelsen för angina eller hjärtinfarkt, 

frivilliga att delta i studien, kunna tala, läsa och 

skriva kinesiska, bor hemma med familj efter 

utskrivningen från sjukhuset, bor i Chengdu och 

tillgänglig för telefonuppföljning, faste blodprov 

taget på lipider inom 24h vid inskrivningen. 

 

Exklusionskriterier  

Planerad för kirurgiskt ingrepp, kvartstående 

problem med att mobiliseras, hypothyreos eller 

nefrotisk syndrom, psykiatrisk diagnos eller har 

antipsykotisk behandling, palliativ sjukdom. 

 

Urval  

Totalt 167 deltagare 

Interventionsgrupp: 57 män, 26 kvinnor. 

Medelålder 62,11 år 

Kontrollgrupp: 62 män, 22 kvinnor Medelålder 

61,37 år  

 

Datainsamling 

Frågeformulär med skalfrågor, lipider, blodtryck, 

vikt. 

 

Analysmetod 
Mann-Whitney U-test, t-test eller chi-square test. 

Statistisk beskrivande och jämförande analys. 

 

Styrka för studien är 

att den är en 

randomiserad 

kontrollstudie vilket 

har högt bevisvärde. 

 

Styrka för studien 

med blindning av 

forskarna. 

 

Inklusions- och 

exklusionskriterierna 

är tydligt beskrivna 

och relevanta för 

studien. 

 

Interventionerna väl 

beskrivna. 

 

Styrka att grupperna 

är likvärdiga vid start 

och representativt 

urval gör studiens 

resultat 

generaliserbart. 

 

Hög kvalitet. 

Hjärtrehabiliteringsprogram 

med individuellt upplägg. 

Sjukhus och hembaserat 

program under 12 veckor. 

Fas 1: På sjukhuset var målet 

att hjälpa patienten med 

attityder och kunskap om 

egenvård i hjärtrehabilitering. 

Även familjemedlemmarna var 

välkomna att delta i 

utbildningen. Sju ämnen 

ingick; egenvård vid 

hjärtsjukdomar, 

läkemedelsbehandling, 

behandling och prevention av 

angina, motion, kostvanor, 

rökavvänjning och familjestöd. 

Fas 2; Patienten och dennes 

familj fick professionellt stöd i 

hemmet och uppföljning via 

telefonsamtal för att underlätta 

anpassningen av 

livsstilsförändringarna. 

Patienten fick sätta upp mål för 

de dagliga promenaderna för 

att prestera bättre.  
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Författare  
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Land  
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Luszczynska, A. (2006). An 

implementation intentions 

intervention, the use of a 

planning strategy, and physical 

activity after myocardial 

infarction. Social Science & 

Medicine, 62(4), 900-908.  

Polen  

Studien undersöker 

relationen mellan 

tillämpad avsiktlig 

intervention, 

användningen av en 

strategisk planering 

och prestationen av 

måttlig fysisk aktivitet 

bland patienter som 

överlevt en MI.  

Randomiserad metod med kontrollgrupp 

 

Inklusionskriterier  

Har haft en hjärtinfarkt. 

 

Urval 

Bortfall: 16 personer. 

Slutlig studiegrupp: 114 patienter, 

39-67 år. 

Interventionsgrupp: 55 deltagare 

Kontrollgrupp: 59 deltagare. 

 

Datainsamling 

Frågeformulär med skalfrågor. 

 

Analysmetod 

Post hoc test. 

Statistisk beskrivande och jämförande 

analys. 

 

 

Styrka för studien är 

att deltagarna 

randomiserades in i 

respektive grupp och 

analysen gjordes i 

den grupp de 

randomiserades till. 

 

Styrka att det är 

likvärdiga grupper 

vid start. 

 

Hög kvalitet. 

Två veckors 

hjärtrehabiliteringsprogram bestod av 

motion en gång per dag eller mer 

sällan och utbildning i kost och 

rökning. I slutet av dessa två veckor 

fick patienterna individuella 

träningsrekommendationer. Alla 

patienter blev rekommenderade att 

träna 3-4 träningspass på 30 minuter 

inkl. uppvärmning och nedvarvning.  

Därefter blev patienterna hänvisade 

att skriva en träningsplan som skulle 

inkludera när, var och hur träningen 

skulle utföras. Handledaren hjälpte 

patienten att få till en konkret plan 

och hyllade planen för att motivera 

patienten till att fullfölja denna.  
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Författare  
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Land  

Syfte  Design  Värdering  Resultat  

Mittag, O., China, C., Hoberg, 

E., Juers, E., Kolenda, K., 

Richardt, G., ... Raspe, H. 

(2006). Outcomes of cardiac 

rehabilitation with versus 

without a follow-up 

intervention rendered by 

telephone (Luebeck follow-up 

trial): overall and gender-

specific effects. International 

Journal Of Rehabilitation 

Research, 29(4), 295-302.  

Tyskland  

Att utvärdera ett telefon-

interventionsprogram 

under ett år på patienter 

som genomgår ett hjärt- 

rehabiliteringsprogram.  I 

syfte att förbättra 

långsiktiga effekterna av 

hjärtrehabilitering genom 

att reducera riskfaktorer 

och förbättra hälso- 

relaterad livskvaliten på 

de deltagande patienterna. 

Randomiserad kontrollstudie.  

 

Inklusionskriterier  

Nyligen haft hjärtproblem 

(hjärtinfarkt, CABG, PCI)) 

 

Urval 

Bortfall: 46 patienter 

Slutlig studiegrupp: 297 patienter 

Interventionsgruppen: 135 män och 

36 kvinnor medelåldern: 58,8år.  

Kontrollgruppen: 146 män och 26 

kvinnor, medelåldern: 60,9år. 

 

Datainsamling 

Frågeformulär, symtom cheklist-90, 

depression scale. 

 

Analysmetod  
T-test, U-test, McNemar X

2
, 

Pearson X
2.
.
  

Statistisk beskrivande och 

jämförande analys. 

 

 

Styrka för studien är att 

den är en randomiserad 

kontrollstudie vilket har 

högt bevisvärde. 

 

Styrka med blindning av 

patienter, vårdare och 

forskare. 

 

Styrka att grupperna är 

likvärdiga vid start och 

representativt urval med 

högt deltagarantal gör 

studiens resultat 

generaliserbart. 

 

Hög kvalitet. 

Interventionen bestod av individuell 

telefonkontakt av sjuksköterska en 

gång i månaden. Samtalen innehöll 

rådgivning om fysisk aktivitet, kost, 

rökavvänjning, stresshantering och 

psykosociala frågor.  

 

Interventionsgruppen och 

kontrollgruppen fick broschyrer 

varannan månad om avslappning, 

fysisk aktivitet, sömnstörningar, 

kostvanor och ländryggssmärta.  

 

Uppföljning och utvärdering efter ett 

år. 
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Quist-Paulsen, P. & Gallefoss, 

F. (2003). Randomised 

controlled trial of smoking 

cessation intervention after 

admission for coronary heart 

disease. BMJ: British Medical 

Journal (International 

Edition), 327(7426), 1254-

1257. 

doi:10.1136/bmj.327.7426.125

4 

Norge 

Syftet är att avgöra om 

sjuksköterskeledd 

rökavvänjning med 

betoning på 

skrämselpropaganda 

påverkar rökavvänjning 

efter 12 månader hos 

patienter som har hjärt-

kärlsjukdom. 

Randomiserad studie med 

kontrollgrupp. 

 

Inklusionskriterier 

MI, instabil angina, genomgått 

CABG, <76 år, röker dagligen 

framtill nuvarande hjärtproblem 

eller tills de fick datum för 

operation. Kunna läsa norska. Bo i 

väst/öst Agder länet. 

 

Exklusionskriterier 

Allvarlig sjukdom (cancer, KOL, 

njur-och leversvikt), psykiatriska 

problem, alkolism och dement. 

 

Urval 

240 deltagare, varav 182 män. 

Medelålder 57år.   

Bortfall: 22 patienter  

Slutlig studiegrupp: 218 deltagare.  

 

Datainsamling 

Urinprov och individrapport om 

röker eller slutat röka. 

 

Analysmetod 
X

2
 test, statistisk beskrivande och 

jämförande analys. 

 

Styrka för studien är 

att deltagarna 

randomiserades in i 

respektive grupp och 

analysen gjordes i 

den grupp de 

randomiserades till. 

 

Styrka att de 

beskriver bortfallet 

tydligt. 

 

Styrka med relevanta 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

 

Likvärdiga grupper 

vid baslinjen. 

 

Hög kvalitet. 

Kontrollgruppen fick gruppundervisning 

om rökavvänjning av sjuksköterskor två 

gånger i veckan. Deltagarna fick se en 

video som handlade om hjärtsjukdomar 

och rökavvänjningsråd. 

 

Deltagarna fick ett häfte som denna 

intervention grundade sig på. 

Informationen handlade om vinsterna 

med att sluta röka. I häftet fanns 

illustrationer på skillnader i dödlighet 

mellan de som slutat respektive fortsatt 

röka. På dessa uppgifter fick deltagarna 

information om de fortsatte röka skulle 

de troligen få en ny hjärtinfarkt. Häftet 

innehöll även hur de kunde förebygga 

återfall, sluta röka och användning av 

nikotinhjälpmedel. Make/maka blev även 

tillfrågade om att sluta röka. 

Deltagarna kontaktades sedan via telefon 

av en sjuksköterska regelbundet. Efter 

sex veckor fick deltagarna träffa en 

hjärtsköterska på sjukhuset som gav 

positiv feedback till de som slutat röka 

och de som ej slutat eller fått återfall 

erbjöds ytterligare support och råd.  
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Schou, L., Jensen, B., Zwisler, 

A. & Wagner, L. (2008). 

Women's experiences with 

cardiac rehabilitation -- 

participation and non-

participation. Nordic Journal 

Of Nursing Research & 

Clinical Studies / Vård I 

Norden, 28(4), 24-28.  

Danmark  

Att beskriva upplevelserna hos 

kvinnor som deltog och inte 

deltog i hjärt-

rehabiliteringsprogram efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ metod. Explorativ 

och deskriptiv design.  

 

Inklusionskriterier  

kvinnor, varierande ålder, 

diagnostiserad hjärtinfarkt, att 

delta eller inte delta efter 

remiss till hjärt-

rehabiliteringsprogrammet, 

förmåga att förstå och tala 

danska.  

 

Urval  

10 kvinnor  

Bortfall 4 personer 

Slutlig studiegrupp 6 deltagare, 

3 i resp. grupp. 

 

Datainsamling 

Intervjuer i 2 semistrukturerade 

focusgrupper. 

Bandspelare. Transkribering. 

 

Analysmetod  

Konstant jämförande analys 

inspirerad av Glaser and 

Strauss. 

 

Svaghet att 

interventionerna inte 

beskrivs mer utförligt. 

 

Styrka är att resultatet 

kan transfereras till 

kvinnor i liknande 

situationer.  

 

Medelhög kvalitet. 

Sex veckors intensivt 

hjärtrehabiliteringsprogram vilket 

inkluderade patientundervisning, 

motionsträning, kostrådgivning, 

rökavvänjning, psykosocialt stöd, 

hantering av riskfaktorer och klinisk 

bedömning.  
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Serrano-Martínez, M., 

Sanjulián-Aranguren B., 

Ezpeleta-Iturralde, I., Madoz-

Zubillaga, E., Urbina Goni, 

M.J. & de Irala-Estevez, J. 

(2005). Primary care nursing of 

coronary patients and reduction 

of re-infarction risk: a nested 

case-control study. Public 

Health (Elsevier), 119(2), 112-

117. 

doi:10.1016/j.puhe.2004.03.010 

Spanien  

Syftet med denna studie 

var att studera eventuell 

minskning av re-infarkt 

förknippad med 

regelbundna besök till 

primärvårdens läkare 

eller sjuksköterskor.  

Även att studera om 

livsstilsförändringar är 

negativt associerade med 

förekomsten av re-

infarkt. 

Fall-kontrollstudie 

 

Inklusionskriterer 

<76 år, AMI 

 

Exklusionskriterier 

CABG, invasiv behandling  

 

Urval 

274 patienter 

Kontrollgrupp: 137, medelålder: 69,7år 

Fallgrupp: 137, medelålder: 69,8 år 

 

Datainsamling 

Intervjuer, frågeformulär och 

telefonsamtal. 

 

Analysmetod 

X
2
. Statistisk beskrivande och 

jämförande analys. 

 

 

Styrka att det är 

likvärdiga grupper 

vid start. 

 

Svaghet att 

interventionerna inte 

beskrivs mer 

utförligt. 

 

Styrka med högt 

deltagarantal. 

 

Medelhög kvalitet. 

Deltagarna gjorde besök hos 

primärvårdens sjuksköterskor och 

läkare. Huvudsakliga innehållet vid 

besöken var genomgång av 

riskfaktorer, följsamhet till 

behandlingen och rådgivning om 

hälsosammare livsstil.  
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Toms, L., O'Neill, M. & 

Gardner, A. (2003). Long-term 

risk factor control after a 

cardiac rehabilitation 

programme. Australian 

Critical Care, 16(1), 24-28.  

Australien  

Att undersöka långsiktiga 

sekundära riskfaktorers- 

kontroller ytterligare, 

studien bedömer om 

Canberra Hospital 

öppenvårds (Fas 

II) hjärtrehabilitering 

(CRP) var mer 

framgångsrika i att uppnå 

hjärtriskfaktorernas mål än 

att inte delta (NP) i en 

längre uppföljningsperiod 

av 18 till 36 månader efter 

hjärtinfarkt. 

 

Fall-kontrollstudie 

 

Inklusionskriterier  

Haft hjärtinfarkt och vara bosatta 

inom en radie på 40km från 

Australien capital territory.  

 

Exklusionskriterier  

Ej blivit rekommenderade av 

doktorn. 

 

Urval  

Slutlig studiegrupp: 93 deltagare. 

CRP-grupp: 57 deltagare, varav 50 

män. Medelåldern 56 år. 

NP-grupp: 36 deltagare, varav 31 

män. Medelåldern 62 år. 

 

Datainsamling 

Frågeformulär, intervjuer. 

Blodprover, blodtryck. 

 

Analysmetod 

T-test, Chi square test, fisher´s 

exact two-tailed test. Statistisk 

beskrivande och jämförande 

analys. 

 

Styrka att det användes 

kontrollgrupp i 

studien. Dock ingen 

randomisering vilket 

ger lägre bevisvärde. 

 

Svaghet med otydligt 

syfte.  

 

Svaghet med mindre 

likvärdiga grupper. 

 

Medelhög kvalitet. 

Hjärtrehabiliteringsprogrammet började 

med utbildning och stöd på sjukhuset. 

Efter utskrivning fick patienten under 

sex veckor utbildning om hälsosam 

livsstil och fick börja på ett 

motionsprogram 2ggr/vecka. 

 

Hjärtrehabiliteringens syfte var att 

identifiera patientens problem, utbilda 

dem om varför det är viktigt att 

förändra till det bättre. Ge råd om hur 

man åstadkommer förändringar. 

Motivera dem genom att ge feedback 

om deras riskfaktorer och deras mål.  
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Wang, W., Chair, S., 

Thompson, D. R. & Twinn, S. 

F. (2012). Effects of home-

based rehabilitation on health-

related quality of life and 

psychological status in 

Chinese patients recovering 

from acute myocardial 

infarction. Heart & Lung, 

41(1), 15-25. 

doi:10.1016/j.hrtlng.2011.05.

005 

Kina  

Att utreda effekterna av 

ett hemmabaserat 

rehabiliteringsprogram 

för kinesiska patienter 

med hjärtinfarkt i 

termer av 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

psykologiska status 

Randomiserad kontroll studie 

 

Inklusionskriterier  
Ska ha haft akut hjärtinfarkt. Förmåga att 

prata och läsa kinesiska, ska ha återgått till 

att bo hemma efter utskrivning från 

sjukhuset, tillgänglig för 

telefonuppföljning, möten.  

 

Exklusionskriterier  

Tidigare psykiska sjukdomar. Existerade 

mobiliseringsproblem. Instabil angina, 

okontrollerad hjärtarytmi, hjärtsvikt och 

andra komplikationer som förvärras av 

motion, som t.ex. blodtryck över 200/110.  

 

Urval 

Bortfall 27 personer 

Slutlig studiegrupp: 133 

Rehabiliteringsgruppen: 68 deltagare 

Kontrollgruppen: 65 deltagare 

 

Datainsamling 

Frågeformulär och intervjuer. 

 

Analysmetod  

T-test, X
2
. 

Statistisk beskrivande och jämförande 

analys. 

Styrka för studien är 

att deltagarna 

randomiserades in i 

respektive grupp och 

analysen gjordes i 

den grupp de 

randomiserades till. 

 

Styrka med tydligt 

beskrivna inklusions- 

och 

exklusionskriterier. 

 

Styrka att 

urvalsförfarandet och 

bortfallet tydligt 

beskrivet. Även 

likvärdiga grupper 

vid start. 

 

Hög kvalitet. 

Sex veckors hembaserat 

rehabiliteringsprogram. En 

hjärtmanual med egenvård användes 

som innehöll sex huvudämnen. 

Hantera och förändra riskfaktorer, 

skapa en hälsosam livsstil och 

stresshantering. Patienten och om 

möjligt partnern, fick läsa in sig på ett 

ämne varje vecka. Patienterna fick 

motions-och avslappningsövningar de 

kunde göra hemma. Det ingick för 

patienten att själv utvärdera hur de 

utvecklades och om de kunde öka på 

motionen.  

I det vanliga 

rehabiliteringsprogrammet fick de 

även en broschyr med information 

om hjärt- riskfaktorer, hälsosamma 

kostvanor, rökavvänjning och ett 

uppföljningsmöte.   

Uppföljning gjordes även via telefon 

för att se vilka framsteg patienten 

åstadkommit, uppmuntrade 

följsamheten till motion och hjälpte 

till med att lösa problem, detta i syfte 

att öka självförtroende och 

egenvården. 

 

 

 


