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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sekundärprevention efter en hjärtinfarkt har som syfte att förebygga att en 

andra infarkt inträffar, men det har visat sig finnas brister inom programmen som påverkar 

deltagandet hos patienterna.  

Syfte: Undersöka hur sekundärpreventionen fungerat för patienterna gällande 

livsstilsförändringar, information och förnekelse, men även om andra faktorer kan ha 

påverkat. Samt hur faktorerna påverkat beslutet att delta respektive att inte delta i de olika 

programmen.  

Metod: Litteraturöversikt där totalt 11 artiklar valts ut som ansågs svara på 

frågeställningarna. De kvalitetsgranskades för att försäkra att de höll hög kvalitet och 

kunde ge ett trovärdigt resultat.   

Resultat: Studien visade att cirka hälften av alla patienter deltog i 

sekundärpreventionsprogrammen. Många patienter upplevde att de inte fått information om 

sin sjukdom, riskfaktorer eller sekundärprevention och bland de som fått information 

visade det sig att många missuppfattat informationen. Det visade sig att många tillfrågade 

patienter inte kunde återge sina riskfaktorer eller annan information om hjärtinfarkten. 

Brist på information eller missuppfattningar ledde till att patienterna visade på bristande 

motivation till livsstilsförändringar och deltagande i sekundärpreventionen. En anledning 

till att informationen inte togs upp av patienterna visade sig bero på förnekelse kring 

sjukdomen.  

Slutsats: Informationsbrist var grunden till att sekundärpreventionen inte haft avsedd 

effekt. Ytterligare forskning krävs inom området då sekundärpreventionen innefattar 

många aspekter som behövs granskas noggrannare. 
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ABSTRACT 

Background: Secondary prevention after a myocardial infarction has the purpose of 

preventing a second infraction, but the programs seems to be flawed since a lot of patients 

choose not to participate.  

Aim: Investigate how secondary prevention worked for the patients regarding lifestyle 

changes, information and denial, also other factors and if these factors have affected the 

decision to participate in the programs. 

Method: Literature review with 11 articles which was considered to answered the 

questions. The articles were quality controlled to ensure a high quality and could provide a 

trustworthy result.  

Result: This study showed that about half of the patients participated in secondary 

prevention. Many of them experienced that they were not given information about their 

disease, risk factors or secondary prevention. Among those who said that they got 

information seemed to had misunderstood it. When asked, the patients could not retell their 

risk factors or other information about their disease.  Lack of information or 

misunderstanding led to lack of motivation to do lifestyle changes or participate in 

secondary prevention. Denial seemed to be one reason patients did not understand the 

information correctly.   

Conclusion: Lack of information was the main reason why secondary prevention did not 

have the effect that was intended. Further research is required in this subject as secondary 

prevention involves many aspects that needs a more detailed examination.    
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BAKGRUND 

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste och allvarligaste sjukdomarna som 

svenskar drabbas av idag. Omkring 30 000 personer i Sverige drabbas av en hjärtinfarkt 

varje år varav 7700 dör (Hjärtlungfonden, 2016). Enligt Socialstyrelsen (2015) finns en 

hög letalitet relaterat till akut hjärtinfarkt, främst inom det första året då 32 % av männen 

och 40 % av kvinnorna avlidit.  

 

Patofysiologi 

Hjärtinfarkt innebär att hjärtmuskeln utsätts för syrebrist (myokardischemi). Det sker 

vanligtvis genom att hjärtats kranskärl blir förkalkade och helt eller delvis täpps igen vilket 

ger ett försämrat blodflöde. Myokardischemi kan visa sig som olika diagnoser beroende på 

var och hur förkalkningen sitter, dessa är; arytmi, kärlkramp, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och 

plötslig död. En vanlig orsak till att kärlen blir förkalkade är fettinlagringar i blodkärlens 

väggar som pågår under lång tid och sedan blandas med kalk som leder till att kärlet blir 

oelastiskt. I vissa fall kan dessa kalkinlagringar svälla upp och bilda förträngningarna som 

stoppar blodflödet, detta sker främst i kranskärlens förgreningar (Ericson & Ericson, 2002). 

Två olika diagnoser som berörs i det här arbetet är ST-Elevation Myocardial Infarktion 

(STEMI) och Non ST-Elevation Myocardial Infarktion (NSTEMI). STEMI är den 

allvarligaste formen av hjärtinfarkt som kräver akut behandling. NSTEMI är inte lika 

allvarligt som STEMI men kräver behandling inom två dygn (Swedeheart, 2015).   

För patienterna är hjärtinfarkt ofta en väldigt traumatisk upplevelse där de inte hinner 

förbereda sig eller reflektera kring vad som händer och varför. På grund av det snabba 

förloppet från symtomdebut till operation samt vissheten om att det i vissa fall kan ha en 

dödlig utgång är sjukdomen även kopplad till ångest och depression i efterförloppet, både 

för patienten och dennes närstående (Rosengren et al., 2004). 

 

Sekundärprevention 

De patienter som genomgått en hjärtinfarkt ligger i riskzonen för en andra infarkt och 

därför är undervisning och stöd ett viktigt hjälpmedel för patientens egenvård i 

efterförloppet, detta kallas för sekundärprevention. Sekundärprevention innefattar stöd, 

undervisning och information kring vad som hänt samt hur man kan förebygga att en ny 

infarkt inträffar. För patienterna innebär detta främst livsstilsförändringar inom områdena 
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kost, fysisk aktivitet, tobaksvanor, alkoholkonsumtion och stresshantering, men även nya 

läkemedel (Hjärtlungfonden, 2016).  

 

Det är först när patienten kommer till avdelningen som mer information kring händelsen, 

de nya läkemedlen och livsstilsvanor tas upp. När patienterna är inneliggande på 

avdelningen ges mycket information på relativt kort tid. Detta har visat sig vara 

problematiskt i många fall då patienterna är traumatiserade av händelsen eller på annat sätt 

förnekar att situationen var så allvarlig. Detta leder till att de inte tar till sig av 

informationen eller de rekommendationer som finns för att undvika en andra infarkt 

(Swedeheart, 2015). 

 

INTERHAEART studien som innefattar 52 länder kom fram till att det främst är nio 

påverkbara faktorer som påverkar hjärtat och dessa inkluderas i sekundärpreventionen. Sex 

av faktorerna är riskfaktorer som kan leda till en hjärtinfarkt, dessa är; rökning, höga 

lipidnivåer i blodet, övervikt, diabetes, hypertoni och psykosociala faktorer. Psykosociala 

faktorer innebär exempelvis låg utbildning, skiftarbete, arbetslöshet, dåligt socialt nätverk 

samt stress i hemmet/på jobbet. Det är det vanligare att man kan se en kombination av flera 

riskfaktorer hos en individ som kan leda till en hjärtinfarkt än att endast en riskfaktor 

påverkat. Tre av faktorerna är skyddsfaktorer som kan skydda mot hjärtsjukdomar så som 

hjärtinfarkt, dessa är; dagligt intag av frukt/grönsaker, regelbunden fysisk aktivitet och låg 

alkoholkonsumtion. Patienterna kan ha fler skyddsfaktorer i kombination med olika 

riskfaktorer som påverkar huruvida riskfaktorerna bidrar till en hjärtinfarkt. Rökning och 

ökade lipidnivåer är de viktigaste faktorerna, framför allt i kombination med varandra. De 

står för två tredjedelar av alla, i studien, dokumenterade hjärtinfarkter (Yusuf et al., 2004). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll i sekundärpreventionen är främst att ge stöd och undervisa patienten 

kring sin sjukdom samt vad de själva kan göra för att undvika en andra infarkt. Detta sker 

löpande genom hela processen från det att patienten anländer till avdelningen till dess att 

patienten anses kunna sköta sekundärpreventionen självständigt. Sjuksköterskans roll är 

också att ta upp de olika riskfaktorerna och patientens anamnes samt fastställa vad 

patienten bör ändra på gällande sin livsstil för att undvika en andra infarkt. Sjuksköterskan 
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har ett stort ansvar i att se till att patienterna förstår vikten av sekundärpreventionen efter 

en hjärtinfarkt (McCorry et al., 2009).  

Problematik inom sekundärprevention 

Årsrapporten 2015 från det svenska sekundärpreventionsregistret Secondary Prevention 

after Heart Intensive Care Admission (SEPHIA) visade att endast 51 % av alla patienter 

som drabbats av hjärtinfarkt det året deltog i sekundärpreventionen. Det låga 

deltagarantalet visades även i Brown et al. (2009) studie som gjordes i USA där 

deltagarprocenten var 56 % av de som erbjöds sekundärprevention. Detta stöds av Lane 

och medarbetare (2001) studie som gjordes i Storbritannien som uppvisade en 

deltagarprocent på endast 41 % av de som erbjöds sekundärprevention. Både Brown et al. 

(2009) och Lane et al. (2001) visade också att många patienter inte ens rekommenderades 

sekundärprevention på grund av faktorer som ålder och andra sjukdomar. Patienter med 

tidigare känd hjärtsjukdom, många riskfaktorer eller som var äldre än 75 år inkluderades 

inte i SEPHIA registret på grund av att de ansågs behöva en annan typ av vård i 

efterförloppet under en längre tid.  

 

Swedeheart (2015) skrev i sin årsrapport att mer än hälften av alla patienter som behandlats 

för hjärtinfarkt upplevde sig som botade direkt efter behandlingen. Endast en minoritet 

hade beslutat sig för att förändra sina levnadsvanor. Utifrån dessa siffror kunde man se att 

det finns brister inom sekundärpreventionen efter hjärtinfarkt. Dessa brister kan grunda sig 

i informationen som getts till patienterna och hur de tagit emot den. Det kan vara ett tecken 

på förnekelse av allvaret i sjukdomen i och med att mer än hälften av alla patienter ansåg 

sig vara botade direkt efter behandlingen (Hjärtlungfonden, 2016).     
 

Teoretisk referensram 

Dorothea Orems teori om egenvård beskriver de roller patienten och sjukvårdspersonalen har 

inom sekundärpreventionsprogrammen på ett tydligt och bra sätt. Hennes teori handlar om 

vikten av egenvård för att patienten ska uppnå välbefinnande. Hon menar att patienten i grunden 

är kunnig, kapabel och har ett inlärt beteende för att ta hand om sig själv. Det inlärda beteendet 

mognar med åldern och en fullt frisk vuxen människa anses kunna ta hand om sig själv helt på 

egen hand. Ibland sätts detta inlärda beteende ur spel, exempelvis vid sjukdom, och personen 

behöver då hjälp och stöd. I den här studien har patienternas inlärda beteende satt ur spel på 

grund av att de drabbats av en hjärtinfarkt och behöver då hjälp och stöd för att kunna ta hand 

om sig själv igen. Enligt Orem kan sjuksköterskans roll delas upp i tre olika steg, helt 
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kompenserad, delvis kompenserad och stödjande/undervisande. Den största delen är den 

stödjande och undervisande delen där sjuksköterskan endast finns som stöd och möter patienten 

där denne befinner sig. Det är den stödjande och undervisande delen som berörs i denna studie i 

och med att sekundärpreventionen är till för att stötta patienterna i deras egenvård. 

Sjuksköterskan tar bara över om omvårdnadsbehovet överstiger patientens kapacitet. Vidare 

menar Orem att om patienterna är mer självständiga och kan ta ansvar för sin sjukdom och sitt 

välmående behöver sjuksköterskan inte lägga fokus på det utan kan istället lägga tiden på att ge 

patienten uppmärksamhet och tid att diskutera eller lyssna när patienten behöver det. För 

patienten innebär självständigheten också en större frihet och framför allt en känsla av 

oberoende vilket kan ha stor positiv inverkan på patientens allmänna välmående. Inom 

sekundärpreventionen är målet att patienterna ska kunna vara självständiga i sin egenvård för att 

på så sätt kunna förebygga en andra infarkt. (Selanders, Schmieding & Hartweg, 1995; Taylor, 

2011).  

 

Problemformulering  

Brister som att patienterna upplever sig som friska direkt efter behandlingen, att de inte 

anser att en livsstilsförändring behövs göras samt ett lågt deltagarantal i de 

sekundärpreventiva programmen visar att sekundärpreventionen inte fungerar och behöver 

undersökas ytterligare. Det finns studier som visar på problem inom 

sekundärpreventionens olika delar men ingen litteratursammanställning som kan bredda 

kunskapen inom sekundärpreventionens brister.   

 

Syfte   

Syftet är att bredda kunskapen kring vilka brister som finns inom sekundärpreventionen i 

västvärlden. Studiens inriktning är livsstilsfaktorer, information, förnekelse och andra 

faktorer som kan ha påverkat patienterna att delta i de sekundärpreventiva programmen 

respektive att inte delta.  

Frågeställningar   

1. Har sekundärpreventionen bidragit till att patienterna ändrat sin livsstil och därmed 

minskat riskfaktorerna för en andra infarkt?  
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2. Hur har informationen som givits om sjukdomen påverkat hur sekundärpreventionen 

fungerat för patienterna samt har det påverkat deras beslut att delta? 

3. Hur har förnekelse påverkat patienternas uppfattning av informationen samt beslut om 

att delta i sekundärpreventionen? 

4. Finns det andra faktorer som har påverkat patienterna till att inte vilja delta i 

sekundärpreventionen? 

 

METOD  

Design  

Metoden som valdes ut för att svara på frågeställningarna var en litteraturstudie då det 

finns mycket forskning inom området. En litteraturstudie kan tydliggöra kunskapsläget 

inom området. (Segesten, 2012). 

 

Sökstrategi 

Databaserna som användes var PubMed, Cochrane och Statens Beredning för Medicinsk 

och Social Utvärdering (SBU) som finns på Uppsala biblioteks hemsida. Olika MeSh-

termer användes för att få fram artiklar som ansågs relevanta för arbetet, se tabell 1. 

Alla artiklar som valdes ut hittades i PubMed. Ingen av de artiklar som hittades i Cochrane 

ansågs intressanta då de flesta var litteraturöversikter eller inte berörde det som 

undersöktes, därför exkluderades samtliga. Sökningar i SBU gav få träffar där ingen av 

artiklarna valdes ut på grund av att de inte berörde sekundärprevention efter hjärtinfarkt.  

Totalt gav sökningarna 982 träffar, ett 100-tal artiklar ansågs intressanta för studien och 

deras abstract lästes. Efter det filtrerades dessa ner till 43 artiklar av intresse. De 43 

artiklarna lästes sedan av båda författarna, främst syfte, metod och resultat, och totalt 

valdes 11 artiklar ut som tillsammans ansågs kunna svara mot syftet och frågeställningarna 

i denna studie. De 11 artiklarna var antingen kvalitativa eller kvantitativa originalartiklar 

och granskades ytterligare en gång, innehållet sammanfattades för att ge en tydligare 

överblick. 
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Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var artiklar som inriktade sig på sekundärprevention efter första 

hjärtinfarkten med fokus på hur sekundärprevention fungerat för patienter gällande 

livsstilsförändringar och förnekelse. Artiklar som inriktade sig på information kring 

sekundärprevention och hur patienterna upplevt den inkluderades också samt studier med 

kvantitativ eller kvalitativ metod. Artiklar som ansågs ha hög kvalitet alternativt 

medelkvalitet samt var skrivna på svenska eller engelska.  

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterierna gällde artiklar som innehöll sekundärprevention vid stroke, 

sekundärprevention med inriktning på läkemedel, sekundärprevention vid hjärtinfarkt med 

inriktning på Diabetes Mellitus och artiklar med inriktning på patienter som upplevt fler än 

en hjärtinfarkt. Artiklar med review/litteraturöversikt som metod, gjorda i 

utvecklingsländer, artiklar äldre än 35 år eller hade låg kvalitet exkluderades också.  

 

Tabell 1: Litteratursökning i databaser 
Databaser Sökord Utfall Utvalda 

SBU Sekundärprevention  3 0 

Cochrane Secondary prevention myocardial infarction 22 0 

PubMed Secondary prevention AND myocardial infarction AND 
Sweden.   
Secondary prevention AND myocardial infarction AND 
psychology 
Myocardial infarction AND rehabilitation AND psychology 
AND denial 
Myocardial infarction AND rehabilitation AND psychology 
AND exercise 
Myocardial infarction AND Rehabilitation AND Risk 
factors AND Treatment outcome 
Coronary Disease AND Risk factors AND Lifestyle AND 
Sweden 

137 
 
144 
 
35 
 
293 
 
201 
 
147 

3 
 
1 
 
2 
 
1 
 
1 
 
2 
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Bearbetning och analys 

Kvaliteten på de utvalda artiklarna bedömdes och granskades genom kvalitetsmallar, se 

bilaga 1 och 2 (Willman, Stoltz & Bachtsevani, 2006). De analyserades också utifrån 

relevans för att kontrollera att de innefattades av inklusionskriterierna samt att de svarade 

mot syftet och frågeställningarna. Detta gjordes i samband med kvalitetsmallarna genom 

att syftet, metoden och resultatet lästes igenom noggrant av författarna för en tydligare 

översikt. De sorterades efter vilken/vilka frågeställningar de ansågs kunna svara på, 

därefter kategoriserades de beroende på vilket huvudfokus de hade och utifrån det 

skapades en huvudrubrik för alla artiklar: ”Hur har sekundärpreventionen fungerat för 

patienterna” som alla utvalda artiklar passade in under. Sedan skapades underrubriker 

utefter huvudfokus för att strukturera resultatet, dessa var: ”Livsstilsförändringar”, 

”Information”, ”Förnekelse” och ”Andra faktorer som påverkar deltagandet i 

sekundärpreventionen”. Varje underrubrik valdes för att representera en frågeställning och 

under dessa underrubriker sattes artiklarna in utifrån deras syfte och inriktning. Sedan 

översattes innehållet i artiklarna till svenska av författarna och sammanställdes i ett 

dokument (Friberg, 2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Etikprövningslagen ska all forskning som riktar in sig på människor granskas av en 

etisk kommitté. De studier som inkluderats har granskats och blivit godkända av en etisk 

kommitté vilket innebär att de följer Etikprövningslagen. Samt att studien inte är 

kränkande, varken fysiskt eller psykiskt, mot forskningspersonerna (Codex, 2016). Allt 

material som valdes ut granskades objektivt av författarna för att få fram ett resultat.    

 

RESULTAT 

11 artiklar valdes ut till resultatet. Fyra använde kvalitativ metod och sju kvantitativ metod. 

Nio artiklar bedömdes ha hög kvalitet enligt kvalitetsmallarna och två bedömdes som 

medel. De med medel kvalitet inkluderades i och med att deras innehåll kunde styrkas av 

minst en artikel med hög kvalitet och då ansågs de relevanta för studien. Alla som deltog i 

studierna hade genomgått en hjärtinfarkt och antalet deltagare varierade mellan 15 till 

108 315 personer.  
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Tabell 2: Översikt analyserad litteratur 

Författare, 
land, år  

Syfte Design  Undersökningsgrupp Metod  Resultat  Kvalitet  

Dullaghan, 
Lusk, 
McGeough, 
Donnelly, 
Herity & 
Fitzsimons, 
(2014), 
United 
Kingdom. 

Upptäcka skillnader i 
patienters 
sjukdomsupplevelse 
och motivation till 
livsstilsförändringar. 

Kvalitativ 
metod 

15 deltagare som 
antingen hade 
diagnosen STEMI 
eller NSTEMI. 
Mellan 44-73 år. Inget 
bortfall beskrivet. 

Patienterna undersöktes 
utifrån två grupper 
baserat på 
behandlingsmetod 
genom individuella 
intervjuer.  

NSTEMI-patienter 
upplever sig inte vara 
allvarligt sjuka. STEMI-
patienter förstår allvaret 
och är mer motiverade 
att göra 
livsstilsförändring.  

Medel  

  

Libungan, 
Stensdotter, 
Hjalmarson, 
From 
Attebring, 
Lindqvist, 
Bäck & 
Herlitz, 
(2012), 
Sverige. 

Upptäcka vilka 
riskfaktorer som finns 
6 månader efter 
utskrivning från 
sjukhuset efter 
genomgången 
hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 
metod 

1 465 deltagare som 
haft en hjärtinfarkt. 
Mellan 30-84 år. 1063 
patienter blev 
exkluderade.  

6 månader efter 
utskrivning 
kontrollerades:            
lipidnivåer                  
24-timmars                
blodtrycksmätning     
glukostolerans            
tobaksanvändande      

Trots hög medicinering 
hade många värden över 
rekommendationerna:  
LDL 40 %                
Blodtryck 38 %        
Glukostolerans 59 %  
Fortsatt rökare var 13 
%   

Hög  
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Bellman, 
Hambraeus, 
Lindbäck & 
Lindahl, 
(2009) 
Sverige. 

Upptäcka skillnader 
mellan att delta kontra 
att inte delta i 
hjärtskolan. 

Kvantitativ 
metod 

2 822 deltagare 
registrerade i 
SEPHIA-registret. 
Mellan 56-70 år. Inget 
bortfall beskrivet.  

Patientinformationen är 
tagen från SEPHIA-
registret.  

Patienter som deltog i 
hjärtskolan visade på 
signifikant bättre 
resultat gällande att 
sluta röka (p <0,01) men 
i övrigt var det ingen 
signifikant skillnad 
mellan grupperna.  

Hög 

Perk, 
Hambraeus, 
Burell, 
Carlsson, 
Johansson & 
Lisspers, 
(2012), 
Sverige. 

Syftet var att 
kartlägga 
livsbeteenden, 
kunskap och attityder 
om livsstil och 
riskfaktorer. Även hur 
patienterna uppfattat 
informationen som 
givits.   

Kvantitativ 
metod 

1 626 deltagare från 
olika center som 
kommit in med 
hjärtinfarkt. Mellan 
34-89 år. Bortfall 553. 

Multicenter 29 st. 
Enkäter skickades ut till 
de olika centren som i 
sin tur delade ut till 
patienterna som kom in 
i samband med 
hjärtinfarkt.  

¾ av patienterna 
missförstod 
informationen. ½ av 
patienterna hade ändrat 
motionsvanor. ½ av 
patienterna hade ändrat 
kostvanor. ½ av 
patienterna hade slutat 
med tobak.  

Hög 

Fletcher & 
McBurney, 
(2016), 
Australien. 

Syftet var att studera 
varför patienter valde 
att delta kontra att inte 
delta i 
sekundärpreventionen.  

Kvalitativ 
metod 

114 deltagare som 
haft en hjärtinfarkt. 
64,7 ± 11.1 år. 30 av 
de tillfrågade valde att 
inte delta i studien. 

Alla patienter som 
genomgått en 
hjärtinfarkt under en 6-
månaders period blev 
inbjudna att delta. De 
blev intervjuade tre 
gånger under 6 månader 
före, direkt efter, samt 
några månader efter 
sekundärpreventionen. 

Majoriteten visade 
osäkerhet kring vad 
sekundärprevention 
innebar. Av 84 deltagare 
valde 3 att inte delta, 24 
deltog men slutförde 
inte och 57 deltog och 
slutförde 
sekundärpreventionen.   

Medel 
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Hambraeus., 
Tydén & 
Lindahl. 
(2016). 
Sverige. 

Undersöka om det 
fanns en skillnad 
gällande framsteg 
över tid inom 
sekundärpreventionen. 
Också om det fanns 
någon skillnad i 
framsteg över tid 
mellan de olika 
könen.  

Kvantitativ 
metod 

89 077 patienter som 
fått en hjärtinfarkt 
mellan år 2005-2010 
och fanns med i 
swedheartregistret. 
Mellan 56-69 år. 
49 971 patienter 
uppfyllde inte alla 
inklusionskrav och 
exkluderades därför. 

Insamling av 
patientinformation via 
dataregister. 

Resultatet visar att 
användning av 
läkemedel var hög. 
Patienter som nådde 
målvärdena:                   
- Kolesterol 49 %                
- Blodtryck 44 %          
Fortsatt rökare var 17 
%   

Hög 

Cottin, 
Cambou, 
Casillas, 
Ferrières, 
Cantet & 
Danchin. 
(2004). 
Frankrike 

Undersöka om det 
finns skillnader i 
patienters hälsa 
mellan de som deltog 
respektive inte deltog 
i 
sekundärpreventionen. 

Kvantitativ 
metod 

1 481 patienter som 
låg på en 
hjärtavdelning i 
Frankrike. 87 
patienter valde att inte 
delta. 

Enkäter delades ut som 
sedan har det följts upp 
med en examination. 
Patienterna var 
uppdelade i två grupper, 
de patienter som deltog 
och de som inte deltog. 

Det fanns en statistisk 
signifikans i grupperna 
gällande rökning (p 
<0,001) och kolesterol 
(p <0,03). I övrigt sågs 
skillnader i exempelvis 
blodtryck men det var 
inte signifikant.  

 

Hög 

Cooper, 
Jackson, 
Weinman & 
Horne. (2005). 
Storbritannien. 

Studien undersöker 
patienternas 
uppfattning om 
sekundärprevention 

Kvalitativ 
metod 

20 patienter som 
genomgått en 
hjärtinfarkt. Mellan 
37-79 år. 7 patienter 
valde att inte delta. 

Semi-strukturerade 
intervjuer. 

11 patienter visade 
osäkerhet kring vad 
sekundärprevention är. 
Majoriteten uppfattade 
det som olika typer av 
träning och tackade 
därför nej. 

Hög. 
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Alm-Roijer, 
Stagmo, Udén 
& 
Erhardt.(2004). 
Sverige. 

Studien undersöker om 
specifik information om 
riskfaktorer påverkar 
livsstilsförändringar hos 
patienter. 

Kvantitativ 
metod. 

509 patienter som haft 
en hjärtinfarkt inom 6 
senaste månaderna. 
63,2 ± 8,1 år. 162 
patienter valde att inte 
delta.  

Patienterna intervjuades 
och undersöktes. De 
fick sedan en enkät som 
fylldes i på sjukhuset 
eller hemma.  

Det var en statistisk 
signifikans (p <0,04 - 
0,001) mellan allmänt 
kunnande om 
riskfaktorer och att göra 
en livsstilsförändring. 
Blodtryck, blodglukos 
och rökning visade inte 
på en signifikant 
skillnad. 

Hög. 

Shaw, Cohen, 
Doyle & 
Palesky. 
(1985). USA. 

Syftet med studien är 
att undersöka om 
patienters förmåga att 
ta till sig information 
påverkas av 
förnekelse. 

Kvalitativ 
metod 

30 patienter som låg 
på en hjärtavdelning 
på ett sjukhus i USA. 
Mellan 30-75 år. 1 
bortfall.  

Strukturerad intervju 
med psykologer. 

De psykologiska 
faktorerna påverkar hur 
patienterna tar till sig av 
specifik information. 
Nivå av 
sjukdomsinformation 
var också en viktig 
variabel.  

Hög 

 

 

 

 

Stenström et 
al., (2005), 
Sverige 

Syftet med studien är 
att undersöka om det 
finns ett samband 
mellan förnekelse och 
att välja bort 
sekundärprevention 
hos patienter efter 
första hjärtinfarkten.  

Kvantitativ 
metod 

107 patienter som 
kom in till två sjukhus 
i södra Sverige med 
en hjärtinfarkt. Mellan 
38-70 år. Inget 
bortfall beskrivet, alla 
som svarade på 
enkäten inkluderades. 

Enkäter delades ut. 
Patienterna var indelade 
i fyra grupper beroende 
på hur länge de väntade 
med att söka vård och 
om de valde att gå med 
i sekundärpreventionen. 

Studien visar att 
patienter som till en 
början förnekade att de 
hade en hjärtinfarkt 
väntade längre med att 
åka in till sjukhuset. 
Grupp fyra (försenade/ej 
deltagare) visade på en 
högre nivå av förnekelse 
(p <0,001) till skillnad 
från de andra grupperna.  

Hög 
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Hur har sekundärpreventionen fungerat för patienterna 

 
Sekundärpreventionens funktion vid förändringar i livsstil och minskning av riskfaktorer hos 

patienterna 

 

Enligt en studie som gjorts av Bellman och medarbetare (2009) uppnådde de patienter som 

deltog i hjärtskolan sekundärpreventionsmålen i högre grad än de som inte deltog. Både 

Bellman et al. (2009) och Cottin et al. (2004) visade på signifikanta skillnader gällande 

minskat användande av tobak hos patienter som deltagit i sekundärpreventionsprogrammet 

jämfört med de som inte deltagit. Enligt Hambraeus et al. (2016), Libungan et al. (2012) 

och Perk et al. (2012) var det mellan 60–80% av patienterna som hade slutat med tobak. 

 

Enligt Alm-Roijer och medarbetare (2004) var det 67.1 % som deltog i det fysiska 

rehabiliteringsprogrammet. Vid frågan om patienterna ändrat sina motionsvanor uppgav 31 

% att de var mer fysiskt aktiva, 57 % att de höll samma nivå av fysisk aktivitet som innan 

och 12 % svarade att de minskat sin fysiska aktivitet efter behandling av hjärtinfarkten. 

Några av kommentarerna till varför de minskat träningen är bland annat att de blivit 

uppmanade att ta det lugnt en tid direkt efter hjärtinfarkten eller att de fortfarande inte är 

helt fria från känningar i hjärtat, vilket lett till en rädsla för att anstränga sig sex till åtta 

veckor efter infarkten. De patienter som svarade på frågan om kostvanor uppgav 59 % att 

de inte ändrat sina kostvanor efter hjärtinfarkten och 40 % uppgav att de hade ändrat till en 

sundare kost (Perk et al., 2012).  

 

Enligt Cottin et al. (2004) fanns en statistisk signifikans i kolesterolnivåer mellan patienter 

som deltagit i sekundärpreventionen och de som inte deltagit, där deltagarna i större 

utsträckning uppnått målen. Hambraeus et al. (2016) och Libungan et al. (2012) kunde se 

att 50–60 % av alla patienter uppnådde målet för kolesterolvärdet. De kunde också se att 

40–45% av patienterna hade blodtrycksvärden över rekommendationerna för hjärtpatienter 

efter sekundärpreventionen. Cottin et al. (2004) kunde se skillnader i andra faktorer som 

exempelvis blodtryck men skillnaderna var inte signifikanta. De såg även att okontrollerad 

hypertoni var mer vanligt hos de som inte deltagit i sekundärpreventionen än hos de som 

deltog. 

 

15 
 



 
 

I studien gjord av Fletcher och McBurney (2016) svarade många patienter att de gjort 

livsstilsförändringar direkt efter infarkten men att de upplevde det svårt att upprätthålla de 

nya livsstilsvanorna sex månader efter utskrivning. De uttryckte att de behövde uppföljning 

och stöd i sina nya vanor för att hålla motivationen uppe och inte falla tillbaka i gamla 

vanor. 

 

Informationens påverkan på funktionen av sekundärprevention och på patienternas beslut 

att delta 

 

Enligt Perk et al. (2012) uppgav 14 procent av de tillfrågade patienterna att de inte fått 

någon information om sitt hälsotillstånd från personalen i samband med behandlingen. 

Cooper et al. (2005) studie frågade patienterna om deras sjukdom och vilka anledningar de 

såg till att de blivit drabbade och fann att många hade missförstått information de tidigare 

fått. Perk et al. (2012) fick fram att av de som upplevde att de fått information hade 20 % 

uppfattat att de inte är friska och att de kommer behöva ändra sin livsstil och 19 % hade 

uppfattat att de var friska och inte hade något behov av att ändra sin livsstil. Resterande 

procent hade antingen upplevt att de var friska men kunde behöva ändra sin livsstil eller att 

de inte var friska men inte hade behov av att ändra livsstil.  

Enligt Dullaghan et al. (2014) kunde man se skillnad i hur STEMI-patienter och NSTEMI-

patienter uppfattat informationen. STEMI-patienterna hade i större utsträckning uppfattat 

sitt tillstånd som livshotande på grund av det snabba vårdförloppet medan NSTEMI-

patienterna inte alls fick en lika snabb eller definitiv diagnos och därför också antog att 

deras tillstånd inte var allvarligt.  

 

Fletcher och McBurney (2016) och Cooper et al. (2005) upptäckte båda att majoriteten av 

alla patienter inte uppfattat vad sekundärprevention innebar eller vad det skulle innehålla 

mer än träning. Patienterna visade också stor osäkerhet kring vad det innebar för dem att 

delta samt vad de skulle få ut av programmen. I studien gjord av Perk et al. (2012) kom det 

fram att 78 % av deltagarna hade fått information om sjukhusets motionsgrupp och att 22 

% inte hade fått någon information eller inte kunde minnas om de fått information om 

motionsgruppen. Av de patienter som fått information om motionsgruppen uppgav 43 % 

att de skulle delta. Det var 80 % som uppgav att de fått information om Hjärtskola. Av 

dessa skulle ungefär 55 % delta i sjukhusets hjärtskola, de övriga var antingen osäkra på 
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om de skulle delta eller hade bestämt sig för att inte delta alls. Det var endast 48 % av 

patienterna att de fått erbjudande om hjälp att bli tobaksfria.  

 

I Cooper et al. (2005) studie uppgav sju patienter att en bakomliggande faktor till 

hjärtinfarkten kunde vara stress, både jobbrelaterad och privat. I Perk et al. (2012) studie 

uppgav endast 18 % att de blivit erbjudna att delta i ett stresshanteringsprogram. Enligt 

Alm-Roijer et al. (2004) sågs en statistisk signifikans mellan kunskap om riskfaktorer och 

livsstilsförändringar hos patienterna. De upptäckte också att patienterna visade sig ha mest 

kunskap om riskfaktorerna stress, rökning och förhöjda lipidnivåer och minst kunskap om 

blodglukos.I Perk et al. (2012) uppgav 35 % av patienterna att de hade önskat mer 

information om hur de ska undvika och förebygga framtida hjärtbesvär från personalen. 

Endast 65 % är helt nöjda med informationen som givits.  

 

Förnekelses påverkan på patienternas uppfattning av information samt beslut att delta 

 

Enligt Stenström et al. (2005) studie upptäcktes en högre nivå av förnekelse hos patienter 

som kom in senare till sjukhuset. Shaw och medarbetare (1985) upptäckte att de 

psykologiska faktorerna vägde tyngst när det kom till förmåga att ta till sig information. 

Dullaghan et al. (2014) visade att NSTEMI-patienter inte såg sin sjukdom som livshotande 

vilket bidrog till att de inte deltog i sekundärpreventionen. Enligt Shaw et al. (1985) kunde 

man se att förnekelse påverkade patienternas resultat och deltagande i 

sekundärpreventionen samt deras förmåga att lyssna på informationen som gavs.   

 

Andra faktorer som påverkar deltagandet i sekundärpreventionen 

 

Perk et al. (2012), Cooper et al. (2005) och Fletcher och McBurney (2016) menade alla på 

att tiden för programmen var ett problem för många patienter. Programmen var oftast 

schemalagda under dagtid och krockade då med andra åtaganden som exempelvis arbete. 

En patient svarade i Cooper et al. (2005) studie att han var rädd att förlora jobbet om han 

tog för mycket tid till sekundärpreventionen. Perk et al. (2012), Cooper et al. (2005 och 

Fletcher och McBurney (2016) uppgav också transportproblematik till och från sjukhuset 

som ytterligare en faktor som påverkade patienterna till att inte delta. Fletcher och 

McBurney (2016) fick även fram att nya hälsoproblem eller att de inte fick stöd av 

närstående var bidragande faktorer till att patienterna inte deltog och i Cooper et al. (2005) 
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hade några patienter svarat att det kunde bli ytterligare en stressfaktor i vardagen. Vissa 

uppgav att de hellre läste informationen själva än att delta i programmen och träffa andra 

som var sjuka vilket också framkom i Perk et al. (2012).  

 

I Perk et al. (2012) studie fick patienterna som svarat att de valt att inte delta i 

motionsgruppen ange anledningar till beslutet. Där hade 51 % av dessa svarat att de kunde 

utföra fysisk aktivitet på egen hand och 7 % svarade att de inte hade behov av att delta i 

motionsgruppen. De vanligaste anledningarna till beslutet i båda grupperna var exempelvis 

att de hade hund vilket innebar att de kom ut på dagarna ändå, cykling, ridning, golf, 

simning eller annan aktivitet som bidrog till att de rörde på sig och då ansåg att de inte 

behövde motionsgruppen. Enligt Cooper et al. (2005) studie var det skillnad mellan de 

patienter som deltog och de som inte deltog i sekundärpreventionen när det kom till ålder, 

diagnos, behandling och kön. De som oftare sågs som deltagare i 

sekundärpreventionsprogrammen var yngre än 65 år, av manligt kön samt att de hade 

högre prevalens av faktorerna rökning och dyslipidemi. 

   

DISKUSSION 

Perk et al. (2012) visade att cirka hälften av alla patienter deltog i hjärtskola och/eller 

motionsgruppen. Många studier visade att den största signifikanta skillnaden mellan de 

som deltog i sekundärpreventionen och de som inte deltog gällde riskfaktorn rökning, i 

övrigt såg man ingen signifikant skillnad (Perk et al., 2012; Bellman et al., 2009; Cottin et 

al., 2004; Cooper et al., 2005). Många patienter upplevde att de inte fått information om sin 

sjukdom, riskfaktorer eller sekundärprevention och bland de som fått information visade 

det sig att många missuppfattat informationen. Detta hade lett till att de inte såg allvaret i 

sjukdomen eller nyttan med sekundärprevention i efterförloppet (Dullaghan et al., 2014; 

Perk et al., 2012). En anledning till att patienterna inte tig till sig av informationen visade 

sig handla om förnekelse kring händelsen och att de därför inte uppfattade sig som sjuka. 

Det var även dessa som i större utsträckning inte ansåg att de behövde göra någon 

förändring i sin livsstil (Shaw et al., 1985; Dullaghan et al., 2014).  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur sekundärpreventionen efter genomgången 

hjärtinfarkt fungerat för patienterna vad gäller faktorerna livsstil, information och 

förnekelse i beslutet att delta respektive att inte delta.  Enligt Yusuf et al. (2004) kom det 
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fram att det framför allt fanns sex påverkbara riskfaktorer som kunde leda till en 

hjärtinfarkt där rökning och lipidnivåer var de viktigaste. I resultatet visade Cottin et al. 

(2004), Perk et al. (2012), Bellman et al. (2009) och Cooper et al. (2005) att den största 

signifikanta skillnaden mellan patienter som deltog i sekundärpreventionen jämfört med de 

som inte deltog var rökning. Detta visade att sekundärpreventionen framför allt var viktig 

för patienter som rökte men inom övriga faktorer upptäckte ingen av studierna någon 

signifikant skillnad. I och med att Yusuf et al. (2004) visade att rökning är en av 

huvudfaktorerna som leder till flest hjärtinfarkter kan författarna se att 

sekundärpreventionen är viktig framför allt för de patienter som röker. Rökning kan, till 

skillnad från höga lipidnivåer och hypertoni, inte regleras med läkemedel utan kräver ett 

aktivt val av förändring hos patienterna för att ge effekt. Därför kan det antas att resultatet, 

som visar på en signifikant skillnad inom rökning men inga andra faktorer, beror på att 

sekundärpreventionen kan motivera patienterna att själva sluta röka. Alla patienter med 

höga lipidnivåer och hypertoni som skrivs ut från sjukhuset får läkemedel som reglerar 

dessa även utan att patienten gör en förändring i sin livsstil. Författarna anser att mer 

forskning kring varje riskfaktor bör göras för att tydliggöra skillnaderna mellan de som 

deltar respektive de som inte deltar i sekundärpreventionen.  

 

Yusuf et al. (2004) beskrev även tre skyddsfaktorer, dagligt intag av frukt/grönsaker, 

regelbunden fysisk aktivitet och låg alkoholkonsumtion. När det kom till att ändra sina 

motionsvanor visade både Perk et al. (2012) och Alm-Roijer et al. (2004) att få patienter 

gjort en förändring och blivit mer aktiva, det framkom även att endast 67,1 % deltagit i det 

fysiska rehabiliteringsprogrammet. Även om 67,1 % kan ses som ett högt deltagarantal 

anser författarna att fler patienter kan gynnas av att delta i det fysiska 

rehabiliteringsprogrammet för att bli mer aktiva i sin vardag. Det kan handla om att ta 

promenader, cykla eller liknande, regelbundna motionsvanor bidrar bland annat till att 

förbättra hypertoni, stressnivåer och höga lipidnivåer (Perk et al., 2012). 

 

I resultatet visade Perk et al. (2012), Dullaghan et al. (2014) och Cooper et al. (2005) att 

patienterna inte fått information kring sitt hälsotillstånd eller att de missuppfattat 

informationen som givits. Många patienter upplevde inte situationen som allvarlig eller 

kunde inte uppge varför de trodde att de blivit drabbade. Det fanns en stor brist i 

kunskapen patienterna hade om sitt hälsotillstånd vilket också i många fall ledde till att de 

inte ansåg att en livsstilsförändring behövde göras. Fletcher och McBurney (2016) och 
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Cooper et al. (2005) upptäckte att många patienter inte uppfattat vad sekundärprevention 

innebar och att de visade stor osäkerhet kring deltagande. Många hade fått kortfattade 

förklaringar och i vissa fall hade för svåra medicinska termer använts i förklaringarna 

vilket lett till missförstånd. Här finns utrymme för förbättring hos sjukvårdspersonalen som 

har ansvar att se till att patienterna förstår vikten av sekundärprevention. Det är viktigt att 

patienterna har kunskap om vad som hänt samt vad de kan göra för att minska risken för en 

andra infarkt. Alm-Roijer et al. (2004) och Alm-Roijer et al. (2006) som båda handlade om 

kopplingen mellan kunskap om riskfaktorer, specifik information och livsstilsförändringar, 

visade att patienterna hade lättare att göra en livsstilsförändring om de hade rätt kunskap 

om sina riskfaktorer. Detta tydliggör varför det är viktigt att vårdpersonalen kan förmedla 

den kunskapen och mer specifik information till patienterna så att de förstår allvaret och då 

kan göra en livsstilsförändring. Detta visar att det finns brister i informationen som ges och 

att patienterna borde bli erbjudna tillfälle för mer information om de upplever att det 

behövs.  

 

En annan faktor som kunde förklara varför patienterna inte tagit upp informationen som 

givits beskrevs bland annat i Shaw et al. (1985) och Stenström et al. (2005) som båda 

upptäckte att psykologiska faktorer som förnekelse påverkade patientens förmåga att ta till 

sig information om sjukdom och sekundärprevention. Alla patienter är olika individer med 

olika bakgrund och tidigare upplevelser vilket innebär att de reagerar olika på nya 

situationer. Två psykologiska faktorer som kan uppkomma är depression och trötthet som 

enligt Kronish et al. (2006), Fedriksson-Larsson, Alsén, Karlson och Brink (2015) och 

Alsén, Brink, Persson, Brändström och Karlson (2010) är vanliga efter en hjärtinfarkt. 

Dessa kan påverka hur sekundärpreventionen fungerat samt vara en bidragande orsak till 

att patienterna inte orkar eller kan ta till sig av informationen som ges. Detta visar att 

vårdpersonalen måste vara lyhörda för hur patienten upplever situationen samt hur mycket 

information som kan tas upp under ett tillfälle och vad som behövs upprepas eller 

formuleras om. Vårdpersonalen kan därför inte leverera all information om 

sekundärpreventionen på en gång utan de måste möta patienten där denne befinner sig och 

försöka hitta ett sätt att nå fram till personen och visa att de ser patienten som individ och 

inte som patient.  

 

När det gällde deltagande i de sekundärpreventiva programmen upptäckte Perk et al. 

(2012), Cooper et al. (2005) och Fletcher och McBurney (2016) att många patienter valde 
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att inte delta på grund av programmen ofta var schemalagda vid en tid som inte passade för 

dem. Det kom också fram att transport till och från sjukhuset var ett problem för många 

patienter, speciellt om de bodde långt från sjukhuset. En lösning på transportproblematiken 

skulle vara att lägga en del av sekundärpreventionen hos vårdcentralerna. En studie gjord 

av Sjöström-Strand, Ivarsson och Sjöberg (2012) undersökte kompetensnivån inom 

hjärtinfarktvård hos sjuksköterskor inom primärvården. De kom fram till att få av 

sjuksköterskorna hade utbildning inom området men att det skulle vara möjligt att sköta en 

del av infarktvården där om fler sjuksköterskor fick utbildning. Om en del av 

sekundärpreventionsvården skulle kunna läggas hos vårdcentralerna skulle det lösa 

transportproblemen som patienterna upplever i och med att det oftast finns en vårdcentral 

närmare hemmet. Om möjligt skulle tiden kunna anpassas efter patienterna i viss mån 

också genom att patienterna då får boka tid hos sjuksköterskorna på vårdcentralen och då 

kan välja en tid som passar dem.  

 

Fletcher och McBurney (2016) fick fram att nya hälsoproblem hos patienterna eller dennes 

närstående eller att de inte fick stöd från närstående var ytterligare problem som bidrog till 

att de inte deltog. Nilsson och medarbetare (2013) och Baigi och medarbetare (2008) är 

båda studier som undersökt involvering av närstående och kommit fram till att de har en 

stor inverkan på patienten och därför behöver involveras mer än i dagsläget. Detta visar att 

närstående i högre grad bör inkluderas i sekundärpreventionen då de är ett av de viktigaste 

stöden för patienterna för att de ska kunna göra en livsstilsförändring. Det är också viktigt 

att närstående får stöd från vårdpersonalen för att de i sin tur ska kunna finnas där och 

stötta patienten i sekundärpreventionen.   

 

Det fanns en diskriminering när det gällde patienter äldre än 75 år då de patienterna inte 

fick lika mycket information och erbjudande om hjälp genom olika program. Detta visas i 

framför allt Perk et al. (2012) studie där många äldre patienter inte blev erbjudna 

exempelvis stresshantering, rökavvänjning eller kostvanor i samma utsträckning som yngre 

patienter. Även Brown et al. (2009) och Lane et al. (2001) visade att många patienter inte 

rekommenderades sekundärprevention på grund av faktorer som ålder och andra 

sjukdomar. I SEPHIA registret registrerades inte heller patienter som var över 75 år. 

Anledningar till varför de äldre patienterna inte erbjöds sekundärprevention ansågs bero på 

att de behövde en annan typ av vård under längre tid på grund av sin ålder eller andra 

sjukdomar. 
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Målet borde vara att den primära preventionen innan första infarkten ska fungera så att 

patienterna inte behöver hamna på sjukhus över huvudtaget. Enligt Orem är patienten i 

grunden kunnig och kapabel att ta hand om sig själv. Detta innebär att medborgarna 

egentligen kan ta eget ansvar för sitt eget välmående och själva göra ett aktivt val att följa 

rekommendationerna för livsstilsvanor. Sjukvårdspersonalen beskrivs av Orem som ett 

stöd för patienten när omvårdnadsbehovet överstiger patientens egen kapacitet. Detta 

innebär att sjukvården även kan finnas som ett stöd när det kommer till det allmänna 

välmåendet i samhället. (Selanders, Schmieding & Hartweg, 1995). 

 

Metoddiskussion 

Styrkor med det här arbetet är att många studier som involverats är stora och inkluderar 

många patienter. Majoriteten av studierna var svenska vilket gjort att arbetet ger en 

trovärdig bild av hur sekundärpreventionen ser ut i Sverige samt delar av västvärlden tack 

vare att övriga studier är gjorda i andra länder. Många av studierna hade liknande resultat 

och kunde stödja varandra vilket gav trovärdiga svar i den här studien.  

 

De svagheter författarna kan se i studien är att 60 % av alla i samhället som får hjärtinfarkt 

är av biologiskt manligt kön. Majoriteten av deltagarna i de olika studierna som granskades 

var män under 65 år. Det ledde till att individer med biologiskt kvinnligt kön blev en 

minoritet i den här studien (Socialstyrelsen, 2015). Det som författarna kan se utifrån detta 

är att sekundärpreventionen inkluderar fler manliga patienter än kvinnliga och att den är 

mer anpassad efter det biologiskt manliga könet. Utifrån detta kan författarna se en svaghet 

i att kvinnligt kön och patienter äldre än 75 år är en minoritet i studien och resultatet 

eventuellt sett annorlunda ut om dessa hade inkluderats i större utsträckning. På grund av 

dessa brister är resultatet inte generaliserbart. Alla studier som inkluderats var skrivna på 

engelska som lästes och översattes av författarna, det kan innebära att artiklarna tolkats fel 

när de översattes. Artiklarna delades upp slumpmässigt mellan författarna för att 

kvalitetsgranskas vilket kan innebära att materialet kvalitet misstolkats. På grund av att 

detta arbete är förhållandevis litet kan artiklar som egentligen ansetts relevanta för arbetet 

sållats ut vilket skulle ha kunnat gett ett annat resultat.   
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Alla studier som inkluderats i studien har granskats av en etisk kommitté, de granskades 

och analyserades objektivt och författarna har inte hanterat någon patientinformation då 

alla studier presenterat deltagarna och resultaten anonymt.  

 

Mer forskning kring sekundärprevention skulle behöva göras, speciellt inom områden som 

rör depression, ångest och andra psykologiska faktorer som påverkar patienterna i 

efterförloppet. Dessa områden påverkar patienterna och då också deras deltagande samt 

resultat inom sekundärpreventionen. Även mer forskning kring sekundärprevention för det 

kvinnliga könet och patienter äldre än 75 år skulle behövas för att kunna utveckla 

programmet för dessa grupper.  

 

Inklusionskriterierna i denna studie valdes ut för att försäkra att de svarade mot syftet och 

frågeställningarna. Sekundärprevention är ett brett ämne och mycket forskning har gjorts 

och därför fanns behovet av att smalna av sökningarna efter artiklar för att behålla fokus 

inom de områden som författarna valt granska. Exklusionskriterierna blev då de områden 

som sekundärpreventionen berör men som inte ansågs ha relevans i denna studie. För att 

försäkra att resultatet höll hög kvalitet samt att det gick att applicera på dagens sjukvård 

exkluderades även artiklar äldre är 35 år samt artiklar med låg kvalitet. Författarna valde 

att inte inkludera studier gjorda på patienter som genomgått fler än en hjärtinfarkt på grund 

av att de redan fått informationen om sjukdomen och sekundärpreventionen tidigare. Detta 

ansågs kunna leda till att de redan innan hade större förståelse för vad som skedde samt 

vad efterförloppet med sekundärpreventionen innebar och då kunde ge missvisande siffror.  

 

Målet med kvalitetsbedömningen av artiklarna var att få fram ett trovärdigt resultat som 

höll hög kvalitet. Av de artiklar som tillslut valdes ut var dock två av medel kvalitet men 

deras resultat kunde styrkas av minst en artikel var med hög kvalitet och ansågs då ändå 

relevanta i studien. En av artiklarna var från 1985 men inkluderades medvetet ändå i och 

med att innehållet i artikeln berörde patienternas upplevelser och inte specifikt hur vården 

av hjärtinfarkt ser ut vilket gjorde att den kändes aktuell för studien, resultatet från denna 

artikel kunde även styrkas av en artikel från 2005 (se tabell 2).   

 

Slutsats 

Informationsbrist visade sig vara den största bidragande orsaken till att 

sekundärpreventionen inte haft avsedd effekt. Informationsbristen visades främst genom att 
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patienter upplevde att de antingen inte fått information, saknat bitar av information eller 

missuppfattat informationen. Ett samband mellan förnekelse och uppfattande av 

information som getts kunde också ses. En del av patienterna visade på förnekelse av 

sjukdomen och också nyttan av att göra nödvändiga livsstilsförändringar, vilket ofta 

berodde på missförstånd av informationen. Ytterligare forskning krävs inom området då 

sekundärprevention innefattar många olika aspekter som behövs granskas noggrannare.  
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Bilaga 1. Mall för kvalitetsbedömning av kvantitativ metod    
Protokoll för kvalitetsbedömning    
  

Beskrivningen av studien    

Forskningsmetod        □ RCT  □ CCT (ej randomiserad)     
      
      

 □ Multicenter, antal center ……………    
   

                   
     

□ Konrollgrupp/er    

Patientkarakteristiska     Antal 
……………………………………    

         
     

 Ålder 
……………………………………    
   

          
     
Kriterier för exkludering    

 Man/Kvinna 
…………………………….    
   

Adekvata exklusioner      □ 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 randomiserades till?  □ Ja □ Nej   □ Vet ej    
  
Blindning av patienter?         □ Ja □ Nej    □ Vet ej    
Blindning av vårdare?          □ Ja □ Nej   □ Vet ej    
Blindning av forskare?        

  

Bortfall    

□ Ja □ Nej   □ Vet ej    

Bortfallsanalysen beskriven?     □ Ja □ Nej       

Bortfallsstorleken beskriven?    □ Ja □ Nej       
Adekvat statistisk metod?       □ Ja □ Nej  
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Etiskt resonemang?         
  
Hur tillförlitligt är resultatet?    
  

□ Ja □ Nej       

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, power-  beräkning)    
…………………………………………………………………………………………………    

………………………………………………………………………………………   

    
Sammanfattande bedömning av kvalitet   

□ Bra □ Medel □ Dåligt   

Kommentar    

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

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

    
Granskare sign: ……………………..    
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Bilaga 2. Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativ metod    
Protokoll för kvalitetsbedömning    
Beskrivningen av studien   

Tydlig avgränsning/problemformulering? □ Ja □ Nej    □ Vet ej    
Patientkarakteristiska            Antal ……………………………………    
            
        

 Ålder ……………………………………    
  

             
        

 Man/Kvinna …………………………….    
  

Är kontexten presenterad?        □ Ja □ Nej    □ Vet ej    
Etiskt resonemang?            
   
Urval   

□ Ja □ Nej    □ Vet ej    

- Relevant?                 □ Ja □ Nej    □ Vet ej          
- Strategiskt?               
   
Metod för   

□ Ja □ Nej    □ Vet ej    

- urvalförfarande tydligt beskrivet?    □ Ja □ Nej    □ Vet ej    
- datainsamling tydligt beskrivet?     □ Ja □ Nej    □ Vet ej    
- analys tydligt beskriven?        
   
Giltighet   

□ Ja □ Nej    □ Vet ej    

- Är resultatet logiskt, begripligt?    □ Ja □ Nej    □ Vet ej    
- Råder datamättnad?           □ Ja □ Nej    □ Vet ej    
- Råder analysmättnad?         □ Ja □ Nej    □ Vet ej    
   
Kommunicerbarhet   

- 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?   

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

…………………………………………………………………………………………    
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Sammanfattande bedömning av kvalitet   
□ Bra □ Medel □ Dåligt   

Kommentar   
………………………………………………………………………………………….. 

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

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