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Sammanfattning 
 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste sjukdomen i Sverige och sjukdomsrelaterade 

symptom som andfåddhet och trötthet påverkar aktivitetsförmågan och begränsar dagliga 

aktiviteter. 

Studiens syfte var att beskriva arbetsterapeuterna erfarenheter av behandling av personer med 

hjärt- och kärlsjukdomar. Deskriptiv design med kvalitativ ansats användes. Tretton 

arbetsterapeuter intervjuades och materialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. 

I resultatet framkom ett huvudtema: en strävan efter att göra det bästa trots osäkerhet om 

hur. Temat återfanns i fyra kategorier: patientens hälsotillstånd kräver uppmärksamhet; 

energibesparande åtgärder underlättar dagliga aktiviteter; osäkerhet relaterad till vem som 

gör vad i den fortsatta rehabiliteringen och erfarenheter av otillräcklig kunskap. 

Resultatet visar att arbetsterapeuter träffar patienter med komplexa hälsoproblem som inte 

enbart är hjärt- och kärlsjuka och de strävar efter att göra sitt bästa för deras rehabilitering. 

Arbetsterapeuters osäkerhet inför behandlingar kompenserades med noggrannhet och 

uppmärksamhet och de utförde relevanta åtgärder. Energibesparande åtgärder var det 

vanligaste åtgärden för att underlätta dagliga aktiviteter. 

 

Nyckelord: ADL, cardiac rehabilitation, coronary heart disease, heart failure, occupational 

therapy 
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Inledning 

  Deltagandet i dagliga aktiviteter är en viktig del av människans utveckling. Arbetsterapi 

fokuserar på att underlätta deltagandet i aktiviteter genom att hjälpa människor att förändra 

sina liv med målet att förbättra hälsan och välbefinnande (1). 

  Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligt förekommande sjukdomen i Sverige och hjärtinfarkt 

är den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor (2). Hjärt- och kärlsjukdomar påverkar 

människors livskvalitet, deras förmåga att utföra dagliga aktiviteter och påverkar även deras 

psykosociala liv (3). Behandlingen av kranskärlsjukdomar har utvecklats mycket och 

vårdtiderna på sjukhuset blir allt kortare (4). En förekommande behandling för personer med 

kranskärlsjukdomar är Coronar bypass-grafting (CABG). Typiska försiktighetsåtgärder som 

rekommenderades efter CABG innebär inga tunga lyft, inte bära eller trycka ifrån saker som 

väger mer än 1 kg, inga ensidiga rörelser i de övre extremiteterna och inte köra bil upp till sex 

veckor efter operationen (5,6). Efter bypassoperationen kan personer ha svårigheter att utföra 

aktiviteter i dagliga livet, t ex hushållssysslor som skotta snö, tvätta fönster, handla och bära 

hem matvaror samt matlagning (7) pga. försiktighetsåtgärder samt smärta och trötthet. 

Begränsning av aktiviteter i dagliga livet som att lyfta eller bära visades finnas kvar hos 

patienten efter den rekommenderade perioden på sex veckor pga. rädsla och smärta (5). 

Kognitiva försämringar postoperativt har förekommit hos personer som har varit kopplade till 

hjärt- och lungmaskin under hjärtoperationen (6, 8). Nedsättning av kognitiva funktioner efter 

operationen kan påverka personens förmåga att samordna och initiera vardagliga aktiviteter 

(6).  Behandlingen för hjärt- och kärlsjukdomar är livslångt och innefattar läkemedel, 

livsstilsförändringar t.ex. ökad fysisk aktivitet, kostförändring och rökstopp, men också att 

lära sig leva med sjukdomen för att kunna vara aktiv och självständig i vardagen. Det är av 

stor vikt att personer som haft hjärtinfarkt eller annan hjärt- och kärlsjukdom vidtar åtgärder 

för att minska risken för återinsjuknande. För personer med hjärt- och kärlsjukdomar erbjuds 

olika rehabiliteringsprogram där olika yrkeskategorier arbetar tillsammans med preventiva 

åtgärder genom att belysa betydelsen av livsstilsförändringar (9). I nationella riktlinjer för 

hjärtsjukvård (2) betonas betydelsen av preventiva åtgärder som på olika sätt påverkar 

livsstilsfaktorer. Patienters levnadsvanor bör kartläggas och dokumenteras i samband med 

sjukvårdskontakt och råd för att förbättra levnadsvanor bör prioriteras. Fysisk träning initierad 

av sjukgymnast är en högt prioriterad åtgärd (2). Studier av äldre personer med hjärtsvikt (3, 

7, 10) visar att personer upplever trötthet som försvårar för dem att kunna utföra dagliga 

aktiviteter självständigt.  Trötthet leder till minskad aktivitet (11) samt ökat beroende av 

användning av hjälpmedel vid dagliga aktiviteter. På grund av sjukdomssymptom och dess 

konsekvenser för dagliga aktiviteter kan personer med hjärt- och kärlsjukdomar behöva 

arbetsterapeutiska insatser för att kunna leva så självständigt som möjligt (10). En vanlig 

arbetsterapeutisk intervention är förskrivning av hjälpmedel för att kompensera för trötthet 

och andfåddhet vid aktiviteter i dagliga livet (7, 10,11). Även andra interventioner beskrivs i 

studier så som träning av energibesparande tekniker och tekniker kombinerat med hjälpmedel 

(10, 11), rehabilitering/träning hemma eller inom primärvården och patientutbildning som 

viktiga aktiviteter i hjärtrehabiliteringen (6). Det är vanligt att arbetsterapeuter möter personer 

med hjärtsjukdomar och utför åtgärder som påverkar livsstilsvanor och bidrar till 

självständighet (10,11). Det finns dock inget i nationella riktlinjerna (2) om vad 

arbetsterapeuten kan eller bör göra för personer med hjärtsjukdomar. 

  I de nya europeiska riktlinjerna för kardiovaskulär prevention (12) betonas betydelsen av 

preventiva åtgärder före och efter insjuknandet jämte de medicinska för att förhindra 

återinsjuknandet. Fysisk aktivitet beskrivs som betydelsefull åtgärd samt aktiviteter som leder 

till livsstilsförändring. Andra områden som berörs är psykosociala faktorers påverkan såsom 

stress, social isolering och beteendeförändring som kan leda till somatiska symptom. 

Rehabiliteringsprogram rekommenderas där flera yrkesgrupper är involverade och har 
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behandlande eller rådgivande roll, som är sjukhusbaserade eller självhjälpsprogram efter 

sjukhusvistelse. Det påtalas också att det finns bristande evidens för vilka åtgärder som 

generellt är mest effektiva för olika grupper t.ex. ung – gammal, kvinnor – män och för 

personer med olika socioekonomiska status (12) . Det finns forskning för medicinskt 

behandling (13) av hjärtsjukdomar samt forskning om betydelsen av fysiska aktiviteter för 

patienter med hjärtsvikt(14). Det finns dock få studier som beskriver hjärtrehabilitering ur ett 

arbetsterapiperspektiv. I en studie av en grupp sköra äldre (7) framkommer samband mellan 

sjukdomssymptom som andnöd, trötthet och bröstsmärta och minskad aktivitet i vardagen. 

Andra studier har fokuserat på bland annat användning av hjälpmedel och energibesparande 

tekniker som kan hjälpa till att förbättra personernas aktivitetsförmåga och därigenom 

självständighet i ADL aktiviteter (7, 11). Det finns dock lite kunskap om vad arbetsterapeuter 

specifikt gör och vilka erfarenheter arbetsterapeuter har av att behandla personer med hjärt- 

och kärlsjukdomar. Syftet med denna studie var därför att beskriva arbetsterapeuters 

erfarenheter av att behandla personer med hjärt- och kärlsjukdomar.  

 

Material och metoder 
  Studien hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats (15). Data till studien samlades in 

genom individuella semistrukturerade intervjuer. För att analysera det insamlade materialet 

användes kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (16) med fokus på latent 

och manifest innehåll.  

 

Urval 

  Deltagare i studien valdes genom ett bekvämlighetsurval (15). Totalt tillfrågades 27 

arbetsterapeuter från olika verksamheter, 13 anmälde sitt intresse för deltagande i studien. 

Målet var att få variation avseende erfarenheter och därmed riklig information för att besvara 

studiens syfte. Deltagarna i studien var legitimerade arbetsterapeuter som hade erfarenhet av 

behandling av personer med hjärt- och kärlsjukdomar. Tio arbetsterapeuter arbetade inom 

kommunen och tre inom landstinget. Samtliga var kvinnor mellan 30 och 61 år, medelålder 38 

år. De hade yrkesarbetat från 2 år till 35 år. Ingen av deltagarna hade gått utbildning avseende 

hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Tillvägagångssätt 

  Efter att enhetscheferna gett tillåtelse att genomföra studien kontaktades arbetsterapeuter 

inom tre olika verksamhetsområden, slutenvården, primärvården och kommunal verksamhet. 

Intresseförfrågan för deltagandet i studien och en första information skickades ut via e-post. 

De arbetsterapeuter som svarade ja på intressefrågan kontaktades av författaren för ytterligare 

muntlig och skriftlig information om studien och för att boka tid för intervjuer. 

 

Datainsamling 

  Datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer (15, 17) för att fånga deltagarnas 

erfarenheter och få dem att berätta med egna ord (15, 17). En intervjuguide (17) 

sammanställdes för att svara mot studiens syfte (bilaga 1). Frågorna var öppna för att ge 

möjlighet för deltagarna att fritt berätta om erfarenheter av behandling av personer med hjärt- 

och kärlsjukdomar. En pilotintervju (17) genomfördes för att testa intervjuguiden och under 

pilotintervju tillkom en fråga som också besvarades av den intervjuade. Frågan lades därefter 

till i intervjuguiden. Frågan var ”Är det något du saknar för att på bästa sätt behandla personer 

med hjärt- och kärlsjukdomar?” med följdfrågan ”Vill du ge något exempel”. Intervjuer 

genomfördes mellan april och juni 2013 på deltagarnas arbetsplats eller på annan plats om 

deltagarna valde det. Intervjuer genomfördes av författaren och tog 20 – 75 minuter (medel 34 

minuter) att genomföra. Intervjun spelades in för att sedan transkriberas och analyseras. 
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Pilotintervjun inkluderades i studien då materialet bedömdes vara likvärdig med de övriga 

intervjuerna.    

 

Dataanalys  

  En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (16) valdes för att analysera 

materialet. Intervjuerna transkriberades med viss försiktig redigering från talspråk till 

skriftspråk utan att ändra samtalets mening. Författarens suckar, skratt och hummande togs 

inte med i utskrifterna eftersom det inte räknades nödvändiga för materialet (17).  Det 

transkriberade materialet lästes igenom under samtidig genomlyssning av de inspelade 

intervjuerna för att säkerställa överensstämmelse med inspelningarna. Från det transkriberade 

materialet togs meningsbärande enheter (16, 18) ut som beskrev erfarenheter av att behandla 

personer med hjärt- och kärlsjukdom. Texten i de meningsbärande enheterna bearbetades och 

förkortades för att bli mer lätthanterlig dvs. kondenserades, utan att förlora mening och 

innehåll. Den kondenserade texten kodas. Koderna har sedan grupperats till kategorier utifrån 

skillnader och likheter i innehållet. Kategori ska bestå av flera koder med likheter i innehåll 

men kategorierna ska vara skilda från varandra dvs. med olika innehåll. Kategorier gav 

uttryck åt det manifesta innehållet. Därefter söktes budskapet, den” röda tråden” genom 

samtliga kategorierna som sedan formuleras i ett tema, vilket uttryckte det latenta innehållet 

(16). Dataanalysen diskuterades med handledare ett flertal gånger. 

 

Tabell I. Exempel på analysprocessen. 
Meningsbärande enheter Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

Koder Kategorier Tema 

Man får vara ganska 

försiktig, man får läsa av de 

mycket, man får läsa av 

andhämtning eller andnöd 

får det vara mest som jag har 

tänkt på så med dem 

Det kan ju vara knepigt att 

veta ibland hur mycket man 

kan pressa, hur mycket de 

klarar av att göra det kan 

vara svårt 

eller när man har arbetat i 

köksaktivitet när man har 

jobbat att ta det lite 

försiktigt, lite varligt och så , 

det är det jag tänker på så, att 

inte jobba så mycket med 

händerna mer med huvet 

utan avlasta den delen 

kroppen 

Att arbeta med att spara 

resurser när det gäller de 

vardagliga aktiviteter, att 

avlasta den delen kroppen. 

Arbeta nära kroppen, att 

spara på sina resurser och 

inte slösa med den energi 

man har , spara så mycket 

som möjligt vid de 

vardagliga aktiviteterna 

 

 

Får vara försiktig och 

läsa av de, 

andhämtning eller 

andnöd 

 

 

Knepigt att veta 

ibland hur mycket får 

pressa, hur mycket 

de klarar av att göra 

 

Jobba försiktigt i 

köksaktivitet, mer 

med huvudet, avlasta 

kroppen 

 

 

 

 

Spara resurser i 

vardagliga aktiviteter 

 

Arbeta nära kroppen 
spara energi 

Osäkerhet för 

situationen 

 

 

 

 

Osäkerhet inför 

behandlingen 

 

 

 

Avlasta kroppen  

 

 

 

 

 

 

 

Spara resurser 

 

Patientens 

hälsotillstånd 

kräver 

uppmärksamhet 

 

 

 

 

 

 

Energibesparande  

åtgärder underlättar 

dagliga aktiviteter 

En strävan 

att göra det 

bästa trots 

osäkerheten 

om hur. 
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Etiska överväganden 
  Studien utfördes enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (19). Skriftlig tillfrågan 

om möjligheten att få genomföra intervjuer med arbetsterapeuter skickades till berörda 

enhetschefer. Efter verksamhetschefernas godkännande skickades intresseförfrågan och första 

information ut till arbetsterapeuter. Deltagare informerades skriftligt och muntligt om studiens 

syfte samt att deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan motivering. Allt 

material som samlades in avidentifierades och behandlades konfidentiellt. Intervjudeltagare 

tillfrågades om tillåtelse att få spela in intervjun.  

 

Resultat 
  Huvudtemat som framkom i resultatet var följande: en strävan efter att göra det bästa trots 

osäkerhet om hur. 

Temat återfinns i fyra kategorier: Patientens hälsotillstånd kräver uppmärksamhet,  

energibesparande åtgärder underlättar dagliga aktiviteter, osäkerhet relaterad till vem som 

gör vad i den fortsatta rehabiliteringen och erfarenheter av otillräcklig kunskap (se tabell II).  

 

Tabell II: Översikt över temat och kategorier. 

 

Patientens hälsotillstånd kräver uppmärksamhet 
  En erfarenhet som framträder i deltagarnas berättelser är komplexiteten i mötet med 

patienter med hjärt- och kärlproblem. Patienterna deltagarna möter har ofta andra 

hälsoproblem som också påverkade deras dagliga aktiviteter. Denna multisjuklighet innebär 

att de uppgifter som deltagarna ställs inför blir mer komplicerade. 

”… hjärt- och kärlsjuka är vanligt förekommande för oss men oftast är de ju multisjuka…” 

Det kan vara svårt att separera hälsoproblemen och deltagare beskriver osäkerhet inför 

situationer när de behandlar patienter för att de inte vet vad aktivitetsnedsättningen beror på. 

TEMA: 

en strävan efter att göra 
det bästa trots osäkerhet 

om hur

Kategori: 

patientens hälsotillstånd 
kräver uppmärksamhet

Kategori: 
energibesparande 

åtgärder underlättar 
dagliga aktiviteter

Kategori: 

osäkerhet relaterad till 
vem som gör vad i den 

fortsatta rehabiliteringen

Kategori:

erfarenheter av 
otillräcklig kunskap
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De beskriver behovet av att vara observant och öppen, att göra flera bedömningar för att få 

rätt bild av patientens behov av arbetsterapeutiska interventioner. Deltagarna påpekar 

betydelsen att vara öppen och kunna ”läsa av människor” för att hitta den rätta åtgärden. 

”och då brukar jag dela upp det till två gånger, göra bedömningen två gånger då det inte är 

jätte solklart första gången. Man ser ju ofta på andningen, man ser ju på något sätt på de, jag 

vet inte man ser på läppar och ansiktsuttrycket när de inte orkar…” 

 Behovet av att göra flera bedömningar relaterar också till att patienterna är ”sköra” och att 

dagsformen har betydelse för hur mycket de orkar. Det kan vara svårt att bedöma om 

aktivitetsnedsättningen beror på nedsatt ork eller rädsla för aktiviteter. Även här beskrivs 

vikten av att vara observant på deltagarna. Deltagare beskrev också att efter en hjärtinfarkt 

eller bypass operation som kan leda till att patienten blir kognitivt nedsatt kräver att 

arbetsterapeuten är uppmärksam. 

 

Energibesparande åtgärder underlättar dagliga aktiviteter. 

  Deltagarnas beskrivningar av arbetet med patienter med hjärt- och kärlproblem rymmer 

erfarenheter om åtgärder för denna patientgrupp. Det mest framträdande i beskrivningarna är 

att de åtgärder som föreslås har som syftet att avlasta kroppen och därmed spara energi för att 

patienten ska kunna klara av sina dagliga aktiviteter. Flera deltagare som träffade patienten i 

deras hemmiljö berättade om duschträning.  

”Så det är i mycket det man får komma och repetera och guida och visa och just det att man 

förbereder, plockar fram handduken så att man inte springer upp med blöta fötter utan att det 

ligger på stället så man når den.” 

Patienter lärde sig att planera och förbereda aktiviteten och tekniker som sparade energi. 

Genom dessa åtgärder kunde patienter bli självständiga i den aktiviteten och ha kvar energi 

för resten av dagen. Deltagarnas berättelser handlar om att träna påklädning genom att lära sig 

använda tekniker som underlättar. De nya teknikerna hjälper patienter att fördela energin så 

den räcker över hela dagen och hjälper dem också att anpassa dagliga aktiviteter efter ork. 

”… jag tänker mera det här på att dela upp för att kunna göra saker och orka med, att man 

inte blir helt slut…” 

  En viktig del av behandlingen menade deltagarna, var att hjälpa patienten att se de egna 

resurserna, att patienterna kunde använda sina resurser för att planera och därmed orka med 

vardagen. Deltagarna beskriver att en önskan från patienterna var att vara självständiga i 

vardagen. Utifrån patientens önskan var det viktigt att hjälpa patienten hitta balansen i de 

dagliga aktiviteterna, att strukturera och organisera för att utföra aktiviteterna med mindre 

energiåtgång. Från deltagarnas berättelser framkom att de också träffade patienter som hade 

god kunskap om sin sjukdom. De hade kunskap om betydelsen av ändrade levnadsvanor och 

vikten av att lära energibesparande tekniker och rörelsemönster som kunde hjälpa dem att 

komma igång och bli eller förbli självständiga i dagliga aktiviteter. Deltagare berättade även 

om möten med patienter som hade svårt att ändra sina vanor och därigenom lära sig nya 

tekniker som skulle underlätta deras dagliga aktiviteter. De beskriver att de patienterna avstod 

från att utföra aktiviteter själv och var ointresserade av att lära nya tekniker som skulle 

underlätta deras dagliga aktiviteter. Det var svårt att nå fram till dessa patienter och 

deltagarnas erfarenhet var att de saknade insikt om sin sjukdom och dess påverkan på dagliga 

aktiviteter.  

  Deltagare beskrev åtgärder där hjälpmedel användes för att kompensera och underlätta 

dagliga aktiviteter i syfte att spara energi och orka mer. Vanligaste hjälpmedlet vid personlig 

hygien var duschstol eller pall. Även strumppådragare användes ofta tillsammans med nya 

tekniker i påklädning. För att underlätta uppresningen från säng och att minska 

andningspåverkan vid aktivitet användes eldrivet ryggstöd på sängen. Många deltagare 

berättade att aktivitetsträningarna ofta kompletterades med hjälpmedel i syfte att avlasta 
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kroppen och spara energi. Deltagarna berättade även att patienterna ibland avstod att köpa 

hjälpmedel som är egenvårdsprodukter för de ansågs vara för dyra eller hade inte råd med det. 

Deltagarna hade sedan tidigare erfarenheter av åtgärder med energibesparande tekniker som 

de hade använt för andra grupper med kroniska sjukdomar. Deras erfarenhet av de åtgärderna 

var att patienter hade mindre påfrestning av kroppen vid dagliga aktiviteter. 

 

Osäkerhet relaterad till vem som gör vad i den fortsatta rehabiliteringen 

  Under denna kategori återfinns olika aspekter som handlar om osäkerhet om vem som gör 

vad kring patientens rehabilitering. Deltagarna beskriver samarbetet med flera olika aktörer 

som medverkar i rehabiliteringen för hjärtsjuka patienten. En erfarenhet som framkommer ur 

deltagarnas berättelser är det kollegiala samarbetet inom såväl kommunal- som 

landstingsverksamhet. Deltagare som arbetade inom kommunal verksamhet beskriver en 

önskan om mer kontakt med kollegor från landstinget kring behandling av patienter med 

hjärt- och kärlsjukdomar. De önskar mer omfattande information om behandlingar som 

gjordes av kollegor inom slutenvården samt behovet av framtida behandlingar. Deltagare 

påpekade betydelsen om adekvat information om patientens aktivitetsnedsättning. 

”… det blir som ett litet vakuum mellan sjukhuset och hemmet där reglerna suddas ut vad 

man ska, bör… där släpper ni och där kommer vi…” 

Även deltagare som arbetade inom landstinget erfor otillräcklig information om tidigare 

insatser eller insatser som planerades utföras i patienters hem. En viktig del i behandlingen är 

tidiga insatser menade deltagarna inom såväl landstings- som kommunalverksamhet. 

Deltagare inom kommun berättade att de ofta får vetskap om patientens aktivitetsnedsättning 

och problematik ganska sent i sjukdomsförloppet. De berättar att tidiga åtgärder relaterar till 

möjlig positiv påverkan på patientens motivation till aktiviteter och träning som påverkar 

patientens aktivitetsförmåga. Med ökad ork och aktivitetsförmåga minskar behovet av 

åtgärder som t ex hjälpmedel och hemtjänstinsatser. Deltagarna som arbetade inom kommunal 

verksamhet betonade betydelsen av samarbete med teamet runt patientens behandling och 

rehabilitering. Deltagare som arbetar inom kommunal verksamhet arbetar ofta i team med 

hemtjänstpersonal, sjuksköterska och sjukgymnast. Arbetsterapeuterna beskriver en strävan 

att alla i teamet bör vara delaktiga i den dagliga rehabiliteringen.  De menar att multisjuka 

hjärtpatienters rehabilitering är komplext och personalen kring patienten utgör en viktig del i 

att hjälpa och stötta patienten att använda energibesparande tekniker i dagliga aktiviteter. 

”… det man tänker att det krävs mer samarbete med de andra i teamet om man har hjärtsvikt 

till exempel och det kan det ju utmynna i olika problematik som alla i teamet bör vara 

delaktiga liksom…” 

  I deltagarnas berättelser finns likaså anhörigas medverkan i behandlingen. De anhöriga var 

företrädesvis barn och barnbarn. Anhöriga som deltar i behandlingen/träningen kan vara ett 

stöd för patienten eller ett hinder för patienten. Deltagarna beskrev att anhöriga som engagerar 

sig i patientens träning och rehabilitering bedöms som en resurs och ibland som del av teamet. 

Deltagarna erfor att patienterna kände trygghet genom att deras anhöriga var involverade i 

behandlingen, där såg också deltagarna dem som en resurs. Deltagare beskrev också osäkerhet 

över anhörigas samverkan i rehabiliteringen för ibland var det svårt att veta om de 

rehabiliterande insatserna utfördes rätt.  Deltagare hade även andra erfarenheter av anhöriga 

där deras rädsla och brist på kunskap om sjukdomen utgjorde begränsning för den hjärtsjuka 

patientens rehabilitering.  

”… ibland så kan det vara så att anhöriga vill hjälpa till för mycket … också av rädsla att det 

ska hända igen …” 

  I deltagarnas berättelser framkom att vardagsarbetet upplevdes som ”uppstyrt”, det finns 

många andra regler som ska följas och andra patientgrupper som ska prioriteras och fokus på 

patienter med hjärt- och kärlsjukdomar är liten. De berättar om otillräckliga resurser när det 
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gäller såväl tid som personer för att på bästa sätt hjälpa patienter att klara sin vardag. 

Deltagare beskriver att de ibland fick överlåta träningsuppgifter till andra teammedlemmar 

utan att vara säker på om de utfördes korrekt. 

”Det handlar mer om en godtagbar nivå, det här med lilla extra, jobba med det och hitta 

lösningar, det är inte så ofta som vi jobbar med det, utan det är mest basala… förflyttningar 

och så…” 

 

Erfarenheter av otillräcklig kunskap 

  Det som framträder i flera berättelser är upplevelse av kunskapsbrist om patientgruppen med 

hjärt- och kärlsjukdomar. De patienter som deltagare möter dagligen är sällan enbart hjärt- 

och kärlsjuka. Oftast är de multisjuka med många hälsoproblem. Deltagarna berättar om 

osäkerheten inför behandlingen av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. De kände sig 

osäkra om träning av hjärtpatienter och hur träningen bör prioriteras för multisjuka patienter, 

vad kommer först, hur hitta den bästa träningen för patienten. 

”Det är ju ofta att de är multisjuka och då handlar det inte bara om hjärtsvikten, du har en 

stroke också som kan vara en följd av hjärtsvikten …”  

Deltagare berättade om önskan att auskultera hos kollegor inom olika verksamhet och på så 

sätt få mer praktisk kunskap och erfarenhet om personer med hjärt- och kärlsjukdomar men 

att önskan sällan blev verklighet på grund av att annat prioriterades i det kliniska arbetet. 

Utifrån den erfarna bristen på kunskap om patientgruppen med hjärt- och kärlsjukdomar 

beskriver de en önskan om riktlinjer eller vårdprogram att stödja sig på.  

”Det är så komplext med hjärtat liksom och för att kunna bemöta dem och ge bättre 

behandling så känner jag att jag skulle behöva ha mer på fötterna… än att jobba med den 

basala som vi gör…” 

 

Diskussion. 
  Huvudtemat som framkom i resultatet beskriver en strävan att göra det bästa för patienten 

trots osäkerhet om hur.  Temat återfanns i kategorin där deltagarna beskriver osäkerhet inför 

behandling av patienter som är sköra och också har andra hälsoproblem som påverkar deras 

dagliga aktiviteter. Deltagarna beskriver att osäkerheten kompenserades genom att vara extra 

noggrann och observant vid bedömningstillfällen då patienternas sköra tillstånd och dagsform 

har betydelse för aktivitetsutförande.  

  Erfarenheter som berättades i kategorin om energibesparande åtgärder beskrev deltagarna att 

de åtgärder utförs för att patienter ska bli så självständiga som möjligt i dagliga aktiviteter och 

därigenom minska hjälpberoendet. Tidigare studier har visat att äldre personer som utöver 

hjärtsjukdom är multisjuka visade vara beroende av insatser vid en eller flera aktiviteter i 

dagliga livet (7, 10, 11). Resultaten i denna studie visade att de flesta deltagare beskrev 

åtgärder som underlättade dagliga aktiviteter som personlig hygien och påklädning. Detta kan 

bero på att insatser med personlig hygien och påklädning bedömdes som mest prioriterade 

eller att patienterna inte behövde hjälp med andra aktiviteter.  Många åtgärder som deltagare 

utförde syftade till att spara energi, avlasta kroppen och hitta balans så att patienter skulle ha 

resurser för hela dagen. De energibesparande åtgärderna kompletterades ibland också med 

hjälpmedel som underlättade vid dagliga aktiviteter. Detta stödjs av andra studier att patienter 

med hjärtsvikt (6, 7, 10, 11, 19, 20) använder energibesparande tekniker för att upprätthålla 

självständigheten vid dagliga aktiviteter trots trötthet och andfåddhet. Tidigare studier 

beskriver även användandet av hjälpmedel kombinerat med energibesparande tekniker för att 

kompensera för fysisk trötthet som begränsar aktivitetsförmåga (6,10). Ytterligare en studie 

visar (21) att personer kunde förbättra sin aktivitetsförmåga och förbli oberoende i sitt hem 

genom att använda energibesparande tekniker under dagliga aktiviteter.  
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  Osäkerheten relaterad till vem som gör vad i den fortsatta rehabiliteringen kan bero på 

deltagarnas erfarenheter av otillräcklig information antingen om insatser som gjorts tidigare 

eller vilka som planerades. Deltagare erfor att informationen mellan olika organisationer inte 

är tillräckligt beroende på var de befinner sig i en vårdkedja. Osäkerheten kan bero på att 

olika huvudmän har olika prioriteringar vid rehabilitering. Olika organisationer har olika 

prioriteringar och trots viljan att samverka kan deras prioriteringar motarbeta samverkan (22). 

Det finns sedan tidigare etablerade gränser mellan organisationer och medarbetare är 

begränsade att agera inom sin organisation som de har uppdrag inom. Ibland motarbetar olika 

regelverk samverkan mellan organisationer (22). Deltagare hade erfarenheter av 

rehabiliteringsarbete i team med andra yrkesgrupper kring hjärtpatienten.  Även i teamet 

erfors osäkerhet vem som gör vad. Deltagande i teamet erfors positivt när alla 

teammedlemmar arbetade för patientens bästa. Det finns exempel från tidigare studier där 

tvärvetenskapliga team med olika insatser har förbättrat aktivitetsförmågan och livskvalitet 

för personer med hjärtsjukdomar eller andra kroniska sjukdomar (23). Rehabilitering med 

tvärvetenskapligt team (24) och strukturerad teamutbildning (6, 25) efter hjärtkirurgi ökar 

personers prestationsförmåga och snabbare återhämtning för att självständigt utföra dagliga 

aktiviteter. Däremot finns det få studier om arbetsterapeuters medverkan i tvärvetenskapliga 

interventioner. Austin et al. (26) ger en antydan om ett behov av utveckling av 

tvärvetenskapliga team. Vidare beskrev studier (23, 29) om multidisciplinära 

rehabiliteringsprogram där arbetsterapeutens insatser bestod av energibesparings strategier, 

stresshantering och andningsteknik eller som inkluderade arbetsterapeutisk konsultation vid 

behov. Deltagarna berättade om osäkerhet också när det gällde anhörigas roll i 

rehabiliteringen. Några anhöriga stöttade patienter men andra kanske inte gjorde det och det 

var svårt att veta hur de rehabiliterande insatserna utföll. De anhöriga som stöttade patienten i 

rehabiliteringen beskrevs av arbetsterapeuter som en resurs. Detta stöds av tidigare forskning 

(27, 28) om familj- och sociala situationens betydelse vid hjärtrehabilitering. Vidare visade 

studien (27) att familjestöd hade positiv påverkan för individens motivering för deltagandet i 

rehabiliteringen och för nödvändiga livsstilsförändringar.  

  Deltagarna berättade om erfarenheter av otillräcklig kunskap. Deltagarna anser att riktlinjer 

eller vårdprogram skulle kunna underlätta och ge stöd för arbetsterapeuter samt ge patienter 

möjlighet för mer strukturerade rehabiliteringsprogram samt höja vårdkvaliteten. Trots att 

användningen av energibesparande tekniker är vanlig finns det inte ett helhetligt program 

publicerat som kan stödja arbetsterapeuten i sitt arbete. Energibesparingsprogram för 

specifika patientgrupper har utvecklats för att motverka effekter av fatigue för personer med 

Multiple Sclerosis (MS) (20). Det finns Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2) som belyser 

olika åtgärder men inte arbetsterapeutiska interventioner. Det skulle vara av vikt om 

arbetsterapeutiska interventioner fanns med för bättre vårdkvalitet och högre patientsäkerhet.  

 

Metoddiskussion. 

  För att besvara syftet med studien användes deskriptiv design med kvalitativ ansats vilket 

anses vara lämplig vid studier där syftet är att beskriva erfarenheter (15). För att analysera 

materialet användes kvalitativ innehållsanalys för att analysera det uppenbara innehållet i 

materialet och även göra en tolkning av underliggande mening i materialet som beskrev 

erfarenheter (16). Deltagare med olika erfarenheter kan belysa studien från olika perspektiv 

och har betydelse för resultatens trovärdighet (16). Till denna studie tillfrågades 

arbetsterapeuter i olika åldrar och yrkeserfarenhet från såväl slutenvården, öppenvården som 

från kommunal verksamhet. En begränsning var att ingen arbetsterapeut från öppenvården 

anmälde intresset för studien och därigenom saknas deras erfarenheter som kunde ha gett 

ytterligare ett perspektiv i studien.  För en studiens trovärdighet är det viktigt att välja 

användbar metod för datainsamlingen (16).  Inom kvalitativa studier rekommenderas att 
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använda semistrukturerade intervjuer (15, 17) för att fånga deltagarnas erfarenheter och få det 

berättat med deras egna ord vilket också användes i denna studie.  En intervjuguide med en 

öppen huvudfråga och följdfrågor skapades för att få ett rikt material (17). I tre följdfrågor har 

begreppen använts ”behandla och handleda”. Författaren har sett begrepp som synonymt och 

använt det vid behov av förtydligande av frågan. Utifrån intervjuerna verkar även deltagarna 

ha sett dess som synonymer och de har svarat på ”behandla”. Enligt Polit och Beck (15) bör 

intervjuguiden testas med pilotintervju vilket utfördes i denna studie. Intervjuguiden gav rikt 

material som kan räknas som studiens styrka.  För att tillförsäkra trovärdigheten (16, 18) 

diskuterades analysen fortlöpande kring meningsbärande enheter, kondensering, koder och 

kategorier och slutligen teman med handledaren. Representativa citat har valts i syfte för att 

illustrera varje kategori och på detta sätt öka trovärdigheten i studien (16, 18). 

Författaren har förförståelse i ämnet och vidare kollegial kontakt med deltagarna i studien 

vilket kan ha påverkat intervjutillfället. Förförståelse kan ha gjort att få följdfrågor har ställts 

och deltagare har inte berättat om erfarenheter ingående utan sagt ibland ”… du förstår vad 

jag menar…”. Som intervjuare och kollega bekräftades inlägget vid intervjutillfället. Vid 

genomlyssningen av ett par intervjuer kunde författaren höra att det fanns påståenden som 

borde följts upp med frågor men inte gjordes. Detta kan ha gett påverkan på resultatet genom 

att förlora djupare mening i svaren.  Att intervjuaren också var kollega kan ha hämmat 

deltagaren utifrån en eventuell känsla av att dennes arbete utvärderades samtidigt som att vara 

en kollega kunde lätta upp stämningen (19). De flesta inom arbetsterapeutkåren är kvinnor 

och samtliga deltagare i denna studie var kvinnor. Av de tillfrågade om deltagande i studien 

var två män men de anmälde inte intresset att delta. Kanske hade deras erfarenheter varit olika 

från kvinnliga arbetsterapeuters som eventuellt hade kunnat speglas i resultatet.  

Studiens resultat kan ligga till grund för utveckling av nya behandlingsrutiner som beskriver 

de interventioner som arbetsterapeuter bör använda vid behandling av personer med hjärt- och 

kärlsjukdomar. Studiens resultat kan ligga till grund för undervisning och diskussion med 

studenter eller yrkesverksamma arbetsterapeuter på exempelvis yrkesträffar. 

 

Slutsats 
Resultatet visar att arbetsterapeuter erfar osäkerhet inför behandlingen av personer med hjärt- 

och kärlsjukdomar. Osäkerhet kompenserades med noggrannhet och uppmärksamhet. En 

önskan om vårdprogram eller riktlinjer att stödja sig på vid behandlingen framkom i 

resultatet. Resultatet visar också att arbetsterapeuterna instruerar i exempelvis 

energibesparande tekniker för att underlätta aktiviteter i vardagen vilket kan anses vara 

relevanta åtgärder.  

 

Fortsatt forskning 

Det finns behov av vidare forskning om behandling och rehabilitering för personer med hjärt- 

och kärlsjukdomar utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Mer forskning om hur 

livsstilsfaktorer som t.ex. stress, social isolering påverkar aktivitetsförmågan för personer med 

hjärt- och kärlsjukdomar. Vidare borde forskning kring hur arbetsterapi tidigare kan integreras 

i hjärtrehabiliteringen och vad det innebär för patienten. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder, kön 

Utbildning, speciell utbildning inom hjärtsjukdomar 

Hur länge har du yrkesarbetat?  

 

Huvudfråga: 

Berätta vilka erfarenheter har du av behandling av personer med hjärt- och kärlsjukdom?  

Följdfrågor: 

Vilka åtgärder och aktiviteter skulle du säga att personer är i behov av efter hjärtinfarkt eller 

hjärtoperation? Vill du ge någon exempel? 

Berätta om hur gör du när du behandlar eller handleder personer med hjärt- och kärlsjukdom? 

Kan du ge ett exempel på behandling eller handledning? 

Berätta om en situation du upplevt där det varit svårt att behandla eller handleda en person 

med hjärt- och kärlsjukdom på ett bra sätt – vad hände, hur hanterade du situationen, anser du 

att man kunde ha gjort på ett annat sätt?  

Vill du berätta om och hur anhöriga involveras vid behandling eller handledning av personer 

med hjärt- och kärlsjukdomar?  

Är det något du saknar för att kunna behandla personer med hjärt- och kärlsjukdomar på bästa 

sätt? 

Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


