
Kandidatuppsats 
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Upplevelser av livsstilsförändringar efter
genomgången hjärtinfarkt

Omvårdnad 15 hp

Varberg 2019-12-11

Sara Forsberg och Sofie Frilund



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelser av livsstilsförändringar 

efter genomgången hjärtinfarkt 

  

  

 

Författare: Sara Forsberg  

 Sofie Frilund 

  

 

 

 

Ämne  Omvårdnad 
Högskolepoäng  15hp 
Stad och datum  Varberg 2019-12-11 

  



 

Titel Upplevelser av livsstilsförändringar efter genomgången 

hjärtinfarkt 

Författare Sara Forsberg och Sofie Frilund 

Sektion Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan Halmstad 

Handledare Barbro Boström, Universitetslektor i omvårdnad, Med. Dr 

Examinator Kristina Ziegert, Professor i omvårdnad, Med. Dr 

Tid Höstterminen 2019 

Sidantal 18 

Nyckelord Hjärtinfarkt, Livsstilsförändringar, Patienter, Sekundär 

prevention 

 

Sammanfattning 

Hjärtinfarkt påverkar individens livssituation och som ofta ställer krav på anpassning 

inom flera områden. För att motverka nytt insjuknande i hjärtinfarkt ligger ett stort 

fokus på livsstilsförändringar. Sjuksköterskans roll i vård av individer med 

hjärtinfarkt är först och främst att undervisa och diskutera om icke farmakologisk 

behandling samt att motivera och stödja till livsstilsförändringar. Genom att 

uppmärksamma hur individer upplever livsstilsförändringar kan sjuksköterskan få en 

bättre förståelse för de förändringar som individen ställs inför och genomgår. Syftet 

var att beskriva individers upplevelser av livsstilsförändringar efter genomgången 

hjärtinfarkt. En litteraturstudie genomfördes med induktiv ansats. Resultatet baserades 

på tio vetenskapliga artiklar där två teman framkom: faktorer som begränsar 

livsstilsförändringar och faktorer som underlättar livsstilsförändringar. 

Sammanfattningsvis genererar kunskap om vilka faktorer som underlättar respektive 

begränsar utförandet av livsstilsförändringar en större chans för sjuksköterskan att 

tillgodose individen med individuellt anpassad information, handledning och 

undervisning.  
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Abstract 

Myocardial infarction affects the individual's life situation and often requires 

adjustments in several areas. In order to prevent new infarctions, much focus is 

needed on lifestyle changes. The nurse's role in caring for individuals with myocardial 

infarction is to teach and discuss non-pharmacological treatment and to motivate and 

support lifestyle changes. By highlighting how individuals experience lifestyle 

changes, the nurse can promote understanding of the changes the individual is facing 

and undergoing. The aim of this study was to describe individuals experiences of 

lifestyle changes following a myocardial infarction. A literature study was conducted 

with an inductive approach. The result was based on ten scientific articles where two 

themes emerged: factors that limit lifestyle changes and factors that facilitate lifestyle 

changes. In summary, knowledge of the factors that facilitate and limit the 

performance of lifestyle changes generates a greater chance for the nurse to provide 

the individual with individually designed information, guidance and teaching. 
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Inledning 

Under 2017 drabbades 25 300 personer i Sverige av en akut hjärtinfarkt, prevalensen 

är högre bland män och ökar med åldern (Socialstyrelsen, 2018a). Hjärt- och 

kärlsjukdomar är i dag den vanligaste dödsorsaken såväl i Sverige som i världen och 

bidrar stort till den samlade sjukdomsbördan (Falkstedt & Stjernschantz-Forsberg, 

2015). Hjärtinfarkt är en traumatisk händelse som påverkar individens livssituation 

och som ofta ställer krav på anpassning inom flera livsområden (Brink, Karlson & 

Hallberg, 2006). För att motverka nytt insjuknande i hjärtinfarkt ligger stort fokus på 

sekundärprevention (Socialstyrelsen, 2018b). Med begreppet sekundärprevention 

menas insatser för att förhindra utveckling av redan befintlig sjukdom genom framför 

allt ändrad livsstil. För att klara av dessa förändringar är det viktigt att individen har 

kunskaper om sjukdomen samt vad livsstilsförändringar är och kan innebära 

(Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). Tiden på sjukhuset är kort och följs av en 

återhämtningsperiod i hemmet, med stöd och rehabilitering av sjukvården.  Den nya 

livssituationen kan upplevas som påfrestande för individen och många känslor kan 

uppkomma. Genom att uppmärksamma hur dessa individer upplever 

livsstilsförändringar kan sjuksköterskan få en bättre förståelse för de förändringar som 

individen ställs inför och genomgår.  

Bakgrund 

Hjärtinfarkt 

Akut koronarsyndrom omfattar instabil angina pectoris (IPA), hjärtinfarkt utan ST-

höjning (NSTEMI) och hjärtinfarkt med ST-höjning (STEMI) (Eikeland et al., 2011). 

Hjärtinfarkt definieras som vävnadsdöd till följd av ischemi (syrebrist) och akut 

hjärtinfarkt innebär att syrebristen lett till en permanent skada på hjärtmuskeln 

(Lidell, 2012). Ischemi beror ofta på att hjärtats kranskärl blivit tilltäppta av plack och 

det medför att hjärtat inte kan förses med syre i de delarna (Thygesen et al., 2018). En 

annan orsak till syrebristen kan vara ett aterosklerotiskt (åderförkalkat) plack. 

Ateroskleros karaktäriseras av en ökad inlagring av fetter i kärlväggen vilket leder till 

en kronisk inflammation (Persson & Stagmo, 2014). Ateroskleros är idag den 

vanligaste orsaken till hjärtinfarkt samt den vanligaste döds- och sjuklighetsorsaken i 

den industrialiserade världen (Gonçalves & Dias, 2011). Placket består av en fettrik 

kärna täckt av en fibrös kappa och bildningen orsakar förträngningar i kärlväggen 

(Gonçalves & Dias, 2011). Om placket brister leder det till att trombocyter bildar en 

tromb för att läka endotelskadan vilket resulterar i att det drabbade kärlet täpps igen 

(Eikeland et al., 2011). Forskning visar att de individer som överlevt en hjärtinfarkt 

löper större risk att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt (Mendis et al., 2010).  

Diagnos och symtom 

Diagnostiseringen vid en hjärtinfarkt består av patientens symtom, EKG samt 

blodprover för bestämning av så kallade hjärtmarkörer (troponin T eller I och CK-
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MB) som läcker ut ur döda eller skadade hjärtmuskelceller (Eikeland et al., 2011). 

Hjärtinfarkt innebär oftast plötslig påkommen bröstsmärta som uppstår när 

kransartärerna inte förmår att tillföra den mängd syre som hjärtmuskulaturen behöver 

(Eikeland et al., 2011). Det vanligaste debutsymtomet är en central smärta, tryck och 

/eller sveda i bröstet som håller i sig mer än 15 minuter, dock kan den kliniska bilden 

vid infarkt kan vara mycket skiftande (Persson & Stagmo, 2014). Det är inte ovanligt 

att symtomen förekommer i kombination med exempelvis illamående, oro, ångest och 

trötthet (Isaksson, Brulin, Eliasson, Näslund & Zingmark, 2011; Isaksson, Brulin, 

Eliasson, Näslund, & Zingmark, 2013). Hos äldre individer är akut andnöd ett 

vanligare symtom än bröstsmärta (Persson och Stagmo, 2014). I en studie av Dey et 

al. (2009) noteras det att kvinnor presenterar en något annorlunda symtombild än 

män. Kvinnorna beskriver utöver en sveda i bröstet även smärta i käkar samt upplever 

illamående (Dey et al., 2009). När en individ uppvisar något av ovanstående symtom 

är det viktigt med en tidig bedömning och behandling för att hämma 

sjukdomsförloppet och minska skada på hjärtat (Eikeland et al., 2011).    

Riskfaktorer  

Riskfaktorerna för ateroskleros och därmed hjärtinfarkt kan delas in i icke påverkbara 

riskmarkörer och påverkbara riskfaktorer. Icke påverkbara riskmarkörer är ålder, 

familjär disposition och manligt kön (Persson & Stagmo, 2014). Påverkbara 

riskfaktorer är ohälsosam kost, fysisk inaktivitet och rökning (Perk et al., 2012; 

Swedeheart, 2018b). Det finns även andra påverkbara riskfaktorer såsom hypertoni, 

hyperlipidemi och diabetes (Perk et al., 2012). Studier av Yusuf et al. (2004) och 

Canto et al. (2011) visar att uppemot 90 procent av risken att drabbas av en första 

hjärtinfarkt orsakas av påverkbara riskfaktorer.  

Behandling 

Behandlingen i det akuta skedet går ut på att reducera patientens smärtor med 

läkemedel och vidare hindra utvecklingen av pågående symtom för att minska risken 

för allvarliga komplikationer (Eikeland et al., 2011). För patienter med NSTEMI 

skickas remiss till koronar angiografi inom två till tre dagar och fynden vid 

undersökningen avgör vidare behandling med till exempel perkutan koronar 

intervention (PCI) eller hjärtkirurgi (Eikeland et al., 2011). Persson och Stagmo 

(2014) skriver att trots bästa möjliga läkemedelsbehandling behöver uppemot 50 

procent av patienterna lösa upp blodproppen med PCI eller bypass kirurgi. För 

patienter med STEMI måste trombolytisk behandling eller PCI sättas in omedelbart 

(Eikeland et al., 2011). Vid en PCI behandling förs en kateter med ledare via ett 

blodkärl i handleden eller ljumsken till det förträngda kärlet i hjärtat (Persson & 

Stagmo, 2014). I spetsen på katetern sitter en ballong som fylls med kontrastvätska 

och fysiologisk koksaltlösning vilket får blodkärlet att vidga sig (Strømme-

Johannesen & Hauge, 2011). Efter eventuell medicinsk behandling är det inte ovanligt 

att patientens hjärtrytm observeras med telemetri. Övervakning med telemetri innebär 
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en säkerhet för patienten eftersom hjärtrytmen kontinuerligt observeras och 

förändringar kan omedelbart upptäckas (Eikeland et al., 2011).  

Antalet dygn en individ vårdas på sjukhus har minskat under de senaste två 

decennierna. För individer med okomplicerad hjärtinfarkt är mediantiden för 

sjukhusvistelsen tre dygn (Swedeheart, 2018). Efter det akuta stadiet riktas 

behandlingens fokus till sekundärprevention. Det handlar då istället om att förebygga 

riskfaktorer som exempelvis rökning, sämre kostvanor, låg fysisk aktivitet, hög 

konsumtion av alkohol och psykosocial stress (Strid, Lingfors, Fridlund & 

Mårtensson, 2012). För många individer är anpassning till livsstilsråd utmanande, 

även om positiva långsiktiga resultat är väl dokumenterade (Piepoli et al., 2016). 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2018b) bedöms minst 

två tredjedelar av alla hjärtinfarkter kunna förebyggas genom hälsosammare 

levnadsvanor. 

Sekundärprevention  

Definitioner  

Sekundärprevention omfattar insatser för att i tidigt skede förhindra en negativ 

utveckling av fysiska, psykiska eller sociala problem hos individer med identifierad 

hög risk. Sekundärprevention omfattar även förebyggande insatser av redan befintlig 

sjukdom eller förebyggande insatser för att motverka nytt insjuknande i tidigare 

genomliden sjukdom (Lethagen & Alm Roijer, 2011). Ett exempel på en 

sekundärpreventiv insats är stöd att sluta röka till en individ som genomgått en 

hjärtinfarkt för att motverka nytt insjuknade (Socialstyrelsen, 2018b). För att klara av 

dessa förändringar är det viktigt att individen har kunskaper om sjukdomen samt vad 

livsstilsförändringar är och kan innebära (Eikeland et al., 2011).  

Rökstopp  

Rökning anses vara den största påverkbara riskfaktorn för hjärt- och kärlsjukdomar 

(Perk et al., 2012). Piepoli et al. (2016) skriver att förebyggande åtgärder som att 

lagstifta om rökning har bidragit till att hjärt- och kärlsjukdomar har halverats jämfört 

med hur det var i många länder i Europa i början på 1980-talet. Råd om rökstopp bör 

ges till alla eftersom rökningens kardiovaskulära skadeverkningar är stora (Lethagen 

& Alm Roijer, 2011). Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 

(2018c) har rökstopp en mycket god förebyggande effekt och minskar dödlighet och 

återinsjuknande i hjärt- och kärlsjukdom. En metaanalys av Critchley och Capewell 

(2003) har visat på att rökstopp efter hjärtinfarkt minskar dödligheten med 36 procent 

och minskar återinsjuknande i infarkt med 32 procent jämfört med fortsatt rökning. 

Dock finns det vissa motsatta resultat i studierna, där två av tjugo studier visar på att 

efterföljande död efter infarkt var högre hos dem som slutade röka (Critchley & 

Capewell, 2003).  
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Fysisk aktivitet 

Studier framhåller att fysisk träning helst bör påbörjas inom en till två veckor, efter 

den akuta medicinska behandlingen och pågå under minst tre månader för att 

individen ska uppnå bäst effekt (Haykowsky et al., 2011). De dagar individen inte 

utför fysisk träning rekommenderas fysisk aktivitet enligt de allmänna 

rekommendationerna, det vill säga minst 30 minuter sammanlagt fysisk aktivitet per 

dag (FYSS, 2016a). Till skillnad från de allmänna rekommendationerna, behöver 

individer som genomgått en hjärtinfarkt en mer omfattande fysisk aktivitet för att det 

ska ge någon effekt samt för att motverka nytt insjuknande. Individer som deltar i 

fysisk träning inom hjärtrehabilitering, det vill säga aerob fysisk aktivitet kombinerat 

med muskelstärkande aktivitet, minskar risken för hjärtdöd med 26 procent jämfört 

med de individer som inte deltar i fysisk aktivitet (Heran et al., 2011). Studier har 

visat att individer med en låg utbildningsnivå, hög ålder, litet socialt stöd samt 

kvinnor inte i lika stor utsträckning deltar i hjärtrehabilitering jämfört med andra 

grupper (Bruthans et al., 2016; Gaalema et al., 2017; Karmali et al., 2014). Det är 

därför av särskild vikt att som vårdpersonal uppmuntra även dessa individer att delta i 

hjärtrehabilitering (FYSS, 2016b).  

Kostförändringar  

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor (2018d) kan en kost bestående av hög konsumtion av 

fullkornsprodukter, grönsaker, baljväxter, frukt, nötter och fisk minska risken för 

hjärt-kärlsjukdomar. Riktlinjerna tar även upp att individer som redan drabbats av 

hjärtinfarkt kan minska risken att återinsjukna och dö med 72 procent genom att byta 

från sedvanlig kost till medelhavs kost. Medelhavsdieten innebär en kost som är rik 

på hela spannmål, grönsaker, frukt, olivolja och baljväxter samt ett lågt intag av kött 

och mejeri (D’Alessandro & De Pergola, 2018).    

Att tala om levnadsvanor 

Att tala om levnadsvanor ingår i vårdpersonalens arbetsbeskrivning, men många 

känner sig inte tillfreds när det gäller individuell hälsorådgivning (Arborelius, 2018). I 

International Council of Nursing (ICN) beskrivs sjuksköterskans fyra grundläggande 

ansvarsområden vilka är, att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

samt att lindra lidande. Sjuksköterskan har ansvar för att arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande (ICN, 2012). Sjuksköterskans roll i vård av individer med 

hjärtinfarkt är först och främst att föra en dialog med individen om levnadsvanor samt 

motivera och stödja till livsstilsförändringar. I efterförloppet av en hjärtinfarkt är det 

viktigt för individen att förändra sin livsstil gällande ohälsosam kost, fysisk inaktivitet 

och rökning (Perk et al., 2012). World Health Organization (2017) har konstaterat att 

de flesta dödsfall på grund av kardiovaskulära sjukdomar skulle kunna förebyggas 

genom sunda levnadsvanor samt med adekvata livsstilsförändringar. Swedeheart 

(2017) fastställer att andelen som vid den andra uppföljningen ett år efter infarkt som 
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deltagit i ett fysiskt träningsprogram var 54 procent, vilket är en positiv trend. 

Andelen rökare som slutat röka vid andra uppföljningen ligger fortsatt stilla runt 55 

procent (Swedeheart, 2017). 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor (2018d) lyfter fram tre olika rådgivningsnivåer. Dessa är enkla råd, 

rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal (Socialstyrelsen, 2018d). Med 

enkla råd menas att ge information utan att i någon högre utsträckning anpassa råden 

till den enskilda individen (Holm Ivarsson, 2014). De rådgivande samtalen syftar till 

att vårdgivaren, vanligen med motiverande samtal (MI), för en personcentrerad 

konversation med individen för att stödja en förändring av den ohälsosamma 

levnadsvanan (Holm Ivarsson, 2014). I de fall när individen är motiverad att arbeta 

målinriktat för att förändra levnadsvanan utgörs rådgivningsmetoden av kognitiv 

beteendeterapi (KBT) som kompletteras med MI (Holm Ivarsson, 2014).  

Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi  

Det övergripande syftet med MI-metoden är att stärka individens egen motivation till 

förändring samt att lösa eventuellt motstridiga tankar och känslor till att förändra en 

ohälsosam livsstil (Österlund Efraimsson & Klang Söderkvist, 2018). Det finns idag 

en stor mängd vetenskapliga studier om MI. KBT-inriktad behandling kallas för 

kvalificerat rådgivande samtal som syftar till att individen och rådgivaren tillsammans 

systematiskt analyserar de tankemönster och beteenden som ger upphov till 

problemet. Metoden innebär att individen får prova olika strategier för 

beteendeförändring och problemlösning (Holm Ivarsson, 2014). En systematisk 

översikt och metaanalys av Barrett, Begg, O’Halloran & Kingsley (2018) undersökte 

om MI och KBT-inriktad behandling har någon effekt på övervikt och fetma när det 

gäller ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Metaanalysen kunde 

upptäcka en statistisk signifikant effekt av MI för att öka den fysiska aktivitetsnivån. 

Däremot fann metaanalysen otillräckliga bevis för metodernas effekt gällande 

förändring av ohälsosamma matvanor (Barrett et al., 2018).            

Ett personcentrerat förhållningssätt 

Personcentrerad omvårdnad  

Personcentrering är ett förhållningssätt som grundar sig i respekt för individens 

självbestämmande, integritet och förståelse (McCane & McCormack, 2019). 

Förhållningssättet innebär att både individen och närstående ses och förstås som unika 

individer med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar (Insulander 

& Björvell, 2018).   

För att kunna anpassa vården utifrån varje individs individuella behov, krävs det att 

vårdgivaren lyssnar till individens berättelser eftersom upplevelsen av hälsa och 

sjukdom skiljer sig åt (McCane & McCormack, 2019). I Sverige regleras 
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personcentrerad vård i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som förklarar att 

omvårdnaden skall bygga på respekt för individens integritet och självbestämmande i 

sin sjukdomssituation. I Patientlagen (SFS 2014:821) förtydligas individens 

delaktighet, utifrån individens önskemål och förutsättningar skall vården utformas och 

genomföras. Vidare skall individen få anpassad information utifrån sina 

förutsättningar samt att muntlig information kan behöva kompletteras med skriftlig 

information i de fall situationer kräver det eller om individen ber om det (SFS 

2014:821). När personcentrerad omvårdnad uppnås förväntas individen känna 

tillfredsställelse och delaktighet i vården. För att uppnå detta krävs både att beakta 

personcentrering och att individen har eller ges möjlighet att bygga empowerment 

(Insulander & Björvell, 2018).  

Patient empowerment  

Patient empowerment, även kallad egenmakt, är ett begrepp som utgår ifrån ett 

förhållningssätt hos vårdgivaren i syfte att göra patienten jämbördig i mötet som 

gäller den egna hälsan (Lethagen & Alm Roijer, 2011). Utgångspunkten inom 

empowerment är den samma som för personcentrerad vård, det vill säga att individen 

redan besitter kraft, kapacitet och resurser i sin egenskap av att vara personer 

(Insulander & Björvell, 2018). Tillsammans med vårdgivaren samverkar individen i 

planering och behandling av sin vård (Insulander & Björvell, 2018). Det handlar om 

att stödja patienten och syftet är att åstadkomma en utveckling och förändring utifrån 

en överenskommen sekundärpreventiv omvårdnadsplan samt en anpassning till en 

förändrad livsstil (Lethagen & Alm Roijer, 2011).   

Teoretisk referensram  

Teorin om egenvårdsbalans  

År 1959 började den välkända omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem sitt arbete med 

att ta fram en omvårdnadsmodell (Jahren Kristoffersen, 2012). I ”Teorin om 

egenvårsbalans” presenterar hon tre olika teorier; teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem (Orem, 2001).  

I teorin om egenvård beskriver Orem egenvård som aktiviteter som individen på eget 

initiativ gör för att ändra sitt beteende och/eller omgivande miljö för att främja normal 

funktion, utveckling, hälsa och välbefinnande (Jahren Kristoffersen, 2012). Enligt 

Orem (2001) är egenvård ett inlärt beteende, vilket lärs in via kommunikation och 

interaktion inom sociala grupper. Beteendet består av vanor och medvetna aktiviteter 

som har till syfte att möta individens egenvårdskrav. Med egenvårdskrav menas 

summan av de egenvårdsaktiviteter som behöver utföras för att tillfredsställa 

individens egenvårdsbehov. Exempel på egenvårdsbehov är att inta föda och vätska, 

upprätthålla en balans mellan vila och aktivitet samt motverka skadlig utveckling 

(Orem, 2001; Jahren Kristoffersen, 2012).  
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Egenvårdsbrist definieras som en bristande överensstämmelse mellan förhållandet av 

individens kapacitet för egenvård och de samlade krav på egenvårdsaktiviteter som 

påverkar individen (Jahren Kristoffersen, 2012). Enligt Orem (2001) påverkas 

individens kapacitet för egenvård bland annat av ålder, livserfarenhet, miljö och 

hälsotillstånd. För att individen ska kunna utföra egenvård, förutsätter det att 

individen har kunskap om vilka egenvårdsbehov som finns, vilka åtgärder som ska 

utföras samt har förmågan att utföra dem (Orem, 2001). Vid bedömningen av en 

individs omvårdnadsbehov spelar förhållandet mellan individens egenvårdskapacitet 

och egenvårdskrav en avgörande roll. Om det råder obalans mellan krav på 

egenvårdsaktiviteter och individens förmåga att uppfylla kravet, föreligger 

omvårdnadsbehov (Jahren Kristoffersen, 2012).     

I teorin om omvårdnadssystem strukturerar och beskriver Orem (2001) innehållet i 

omvårdnadsprocessen. Enligt Orem (2001) består processen i omvårdnadssystemet av 

tre faser: identifikation, planering och utvärdering. I den första fasen kartlägger 

sjuksköterskan individens egenvårdsbehov, egenvårdskapacitet och egenvårdskrav. 

Därigenom kan sjuksköterskan fastställa patientens omvårdnadsbehov (Orem, 2001). 

I nästa fas planerar sjuksköterskan omvårdnaden, vilken styrs av brisen i individens 

egenvårdskapacitet.  

Införandet av Orems (2001) teori i praktiken har medfört högre nivåer av kunskap om 

egenvård och motivation hos deltagarna i den experimentella gruppen jämfört med 

förstudierna och kontrollgruppen (Mohammadpour et al., 2015). I studien poängteras 

vikten av en jämbördig relation där parterna både ger och tar. I linje med ett 

personcentrerat förhållningssätt ska det skapas möjlighet för individen att vara 

delaktig och beslut som fattas av individen ska respekteras (Insulander & Björvell, 

2018). Alla individer upplever hälsa och sjukdom på olika sätt därför bör vårdgivare 

kliva in i individens värld och sätta sig in i dennes livssituation med hänsyn till 

individens värderingar och tro (McCane & McCormack, 2019). Slutligen förklarar 

Mohammadpour et al. (2015) att sjuksköterskan bör identifiera individens 

egenvårdskapacitet och därefter kompensera genom stöttning och utbildning som 

grundar sig i Orems (2001) teori om egenvårdbrist.  

Problemformulering 

Hjärtinfarkt är en livshotande sjukdom som innebär stora och livsomvälvande 

förändringar. Som individ kan det upplevas påfrestande att själv lära sig hantera sin 

sjukdom och i vissa fall genomföra livsstilsförändringar. Under denna period upplever 

individen en sårbarhet med fysiska och psykiska påfrestningar som kan försämra 

tillfrisknandet. Genom att kartlägga individens upplevelse av livsstilsförändringar kan 

sjuksköterskan erhålla ökad förståelse för hur information, handledning och 

undervisning bör utformas.  
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Syfte 

Syftet var att beskriva individers upplevelser av livsstilsförändringar efter 

genomgången hjärtinfarkt.   

 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med induktiv ansats 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Datainsamling 

En inledande informationssökning gjordes med ostrukturerade sökningar i databasen 

Cumulative Index Nursing & Allied Health (Cinahl) för att ge en överblick över 

ämnesområdet samt för att göra om sökfrågan till fritextord och ämnesord som 

svarade mot syftet (Karlsson, 2017). Databasen Cinahl valdes eftersom den täcker 

områden inom omvårdnad och är specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2016). Sökorden som användes var hjärtinfarkt (myocardial infarction) 

och livsstilsförändringar (lifestyle changes). Den inledande sökningen resulterade i 

fler sökord som anpassning (adaption) och hantering (coping), vilka ansågs vara 

relevanta till syftet. För att söka av ett större område fortsatte litteratursökningen i 

databaserna Medline, Psychological Abstracts (PsycINFO) och Public Medline 

(PubMed), vilka alla täcker forskning inom ämnen som psykiatri, medicin, 

omvårdnad och hälsa (Forsberg & Wengström, 2016). 

I överrensstämmelse med Forsberg och Wengström (2016) genomfördes en 

litteratursökning för att systematiskt hitta vetenskapliga artiklar. Sökningarna gjordes 

både med ämnesord, fritextord, trunkering och booleska operatorer. Genom att 

kombinera ämnesord som beskriver innehållet i en artikel kombinerat med fritextord, 

kan ett mer avgränsat resultat uppnås (Forsberg & Wengström, 2016). Sökord som 

användes i den systematiska sökningen var, ämnesordet hjärtinfarkt (myocardial 

infarction) och fritextorden anpassning (adaption), hantering (coping), 

livsstilsförändringar (lifestyle changes) och patient (patients). Patient likställdes med 

individ i sökningarna. I PsycINFO och Medline hittades inga ämnesord utan då 

användes endast fritextord. Sökorden redovisas i tabell 1, bilaga A.      

Forsberg och Wengström (2016) skriver att det är viktigt att använda sig av trunkering 

för att erhålla sökordens samtliga böjningsformer och alternativa stavningar. Därför 

användes trunkering på fritextordet patient* (patients*). Som boolesk operator har 

AND använts i samtliga databaser för att göra sökningarna mer specifika och 

avgränsade (Karlsson, 2017). Vidare användes den booleska operator OR som ökade 

tillförlitligheten i sökningarna (Karlsson, 2017).  
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Inklusionskriterier bidrar till artiklar med en högre relevans för studiens syfte 

(Forsberg & Wengström, 2016). Studiens inklusionskriterier var att de valda 

vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan 2014–2019, vara 

vetenskapligt granskade (peer reviewed), abstract tillgängligt, skrivna på engelska 

samt att resultatartiklarna var skrivna utifrån ett patientperspektiv. Vidare skulle 

artiklarna vara av god vetenskaplig kvalitet och beskriva individers upplevelser av 

livsstilsförändringar efter en första hjärtinfarkt. Exklusionskriterier innefattade de 

artiklar som inte svarade mot syftet, review-artiklar, artiklar som hade en medicinsk 

inriktning samt artiklar som innehöll stroke och hjärtsvikt. Vid bedömningen av 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet användes granskningsmallen enligt Carlsson och 

Eimans (2003). Artiklar som bedömdes ha grad I och II inkluderades (tabell 3, bilaga 

C). Databassökningarna genomfördes under oktober 2019 och resulterade i tio 

vetenskapliga artiklar. Artikelsökningarna redovisas i tabell 2, bilaga B. 

Artikelöversikt redovisas i tabell 3, bilaga C.   

Artikelsökning i Cinahl 

I databasen Cinahl gjordes tre strukturerade sökningar, begränsningar som användes 

var: publicerings år 2014–2019, peer review, abstract tillgängligt och skrivna på 

engelska. Sökorden som användes i den första sökningen var ämnesordet myocardial 

infarction AND patients* AND lifestyle changes. Detta gav ett sökresultat på 28 

träffar, varav alla titlar lästes och 28 abstract granskades. Fyra artiklar svarade mot 

litteraturstudiens syfte och valdes därför ut för vidare granskning. Samtliga artiklar 

lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i fyra resultatartiklar då de 

uppnådde en hög grad av vetenskaplig kvalitet. 

En andra sökning genomfördes med ämnesordet myocardial infarction AND lifestyle 

changes. Detta gav ett sökresultat på 11 träffar, varav alla titlar lästes, fem abstract 

granskades. Två artiklar svarade mot litteraturstudiens syfte och valdes därför ut för 

en vidare granskning. Båda artiklarna lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt 

Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i en 

ny resultatartikel då den uppnådde en hög grad av vetenskaplig kvalitet.      

En tredje sökning genomfördes med ämnesordet myocardial infarction AND patient* 

AND adaption OR coping. Detta gav ett sökresultat på 30 träffar, varav alla titlar 

lästes och 30 abstract granskades. Fem artiklar svarade mot litteraturstudiens syfte 

och valdes därför ut för en vidare granskning. Samtliga artiklar lästes i sin helhet. Tre 

av dem motsvarade inte syftet och exkluderades. De andra två artiklarna var relevanta 

i förhållandet till syftet och enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall erhöll 

de medelhög eller hög kvalitet. Sökningen resulterade i två resultatartiklar.  
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Artikelsökning i PubMed 

I databasen PubMed gjordes en strukturerad sökning, begränsningar som användes 

var: publicerings år senaste fem åren, abstract tillgängliga och skrivna på engelska. 

Sökorden som användes var ämnesordet myocardial infarction AND patients* AND 

lifestyle changes. Detta gav ett sökresultat på nio träffar, varav alla titlar lästes, sex 

abstract granskades. Två artiklar svarade mot litteraturstudiens syfte varav en var 

dubblett från första sökningen i Cinahl. En artikel lästes i sin helhet och 

kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i en resultatartikel då den uppnådde en medelhög 

grad av vetenskaplig kvalitet.  

Artikelsökning i PsycINFO 

I databasen PsycINFO gjordes en strukturerad sökning med begränsningarna 

engelskspråkiga artiklar från år 2014–2019. Sökorden som användes var ämnesordet 

myocardial infarction AND lifestyle changes. Detta gav ett sökresultat på 17 träffar, 

varav alla titlar lästes, fem abstract granskades. Två artiklar svarade mot 

litteraturstudiens syfte varav en var dubblett från sökningen i PubMed. En artikel 

lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i en resultatartikel då den 

uppnådde en medelhög grad av vetenskaplig kvalitet.  

Artikelsökning i Medline 

I databasen Medline gjordes en strukturerad sökning, begränsningar som användes var 

på engelska mellan åren 2014–2019. Sökord som användes var ämnesordet 

myocardial infarction* AND lifestyle changes. Detta gav ett sökresultat på 38 träffar 

varav alla titlar lästes, 17 abstract granskades. Två dubbletter hittades från tidigare 

sökningar i databaserna PubMed och PsycINFO. En artikel som svarade mot 

litteraturstudiens syfte lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen resulterade i en resultatartikel 

då den uppnådde en hög grad av vetenskaplig kvalitet.  

Databearbetning  

Litteraturstudien genomfördes med en induktiv ansats, vilket innebar att insamlad 

fakta bearbetas och sammanställs för att därefter kategoriseras i form av nya begrepp 

(Forsberg & Wengström, 2016). De tio artiklarna som motsvarade studiens syfte 

lästes först enskilt och granskades individuellt enligt Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Därefter lästes artiklarna gemensamt för att skapa en mer 

djupgående förståelse av innehållet och kvalitetsgranskningarna jämfördes. Utifrån 

detta gjordes en översikt över respektive resultatartikel för att tydliggöra dess innehåll 

och resultat (bilaga C). För bearbetning av insamlade fakta utfördes en 

innehållsanalys enligt beskrivningarna av Forsberg och Wengström (2016). Resultatet 

från artiklarna överfördes till ett Word-dokument tillsammans med artikelns referens. 
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Därefter färgkodades meningsbärande enheter från respektive artikel som stämde 

överens med litteraturstudiens syfte. Kategorierna sorterades efter likheter och 

skillnader samt diskuterades fram och tillbaka tills konsensus var nådd. Kategorierna 

kondenserades sedan till två teman: faktorer som begränsar livsstilsförändringar och 

faktorer som underlättar livsstilsförändringar.   

Forskningsetiska överväganden  

Till följd av forskning då många individer mist livet eller skadats allvarligt har 

diskussion om forskningsetiska frågor startat och en utveckling av forskningsetiska 

kodexar utvecklats. Forskningsetiska kodexar tar oftast upp förhållanden som inte 

regleras genom lagstiftning och bidrar till att öka medvetenheten om möjliga etiska 

problem i forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). År 1947 kom den första etiska 

kodexen och fick namnet Nürnbergkodexen. Denna uppkom för att skydda individer 

från att skadas i forskningsexperiment och kom att beskriva vikten av att alltid ett 

informerat samtycke ska ges (Kjellström, 2017; Sandman & Kjellström, 2013). En 

annan etisk riktlinje som har kommit att bli den mest betydelsefulla kodexen är 

Helsingforsdeklarationen från 1964 (Vetenskapsrådet, 2017). Den grundläggande 

principen i Helsingforsdeklarationen är att forskningens och samhällets behov inte får 

gå före deltagarnas hälsa (World Medical Association, 2018). År 1978 kom 

Belmontrapporten och den har i stor utsträckning påverkat forskningsetiska koder 

samt kommit att betyda mycket för länders lagstiftning (Sandman & Kjellström, 

2013). Enligt Belmontrapporten (1978) ska forskning utföras i enlighet med tre 

grundläggande etiska principer: göra-gott-principen, principen om respekt för 

individen samt rättviseprincipen.  

Efterhand har emellertid också lagstiftningen kommit in på det forskningsetiska 

området. Forskningsetik i Sverige regleras huvudsakligen i lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460). Lagen finns till för att skydda den 

enskilda individen, alla som deltar i en studie ska få information om syfte, metod och 

risker, vilket inkluderar att individen måste ha förmåga att förstå informationen för att 

kunna ge samtycke till medverkan (SFS 2003:460). För att skydda en individs 

personuppgifter har personuppgiftslagen (SFS 1998:204) i över 20 år styrt hur och 

vem som får hantera personuppgifter. År 2018 kom General Data Protection 

Regulation, mer känd som GDPR att ersätta personuppgiftslagen. GDPR är en 

europeisk dataskyddsförordning vars grundläggande principer innebär bland annat att 

personuppgiftsansvariga endast får samla in personuppgifter för berättigade ändamål, 

ansvarar för att obehöriga inte får tillgång till dem samt när uppgifterna inte längre 

behövs ska dem raderas (SFS 2018:218).     

Av litteraturöversiktens tio resultatartiklar hade tre artiklar godkännande från en etisk 

kommitté, tre artiklar redovisade godkännande från respektive institutioners lokala 

etikprövningar samt fyra artiklar visade också på etiska överväganden då skriftligt 

eller muntligt godkännande hade erhållits från deltagarna i studierna. Detta visade att 
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författarna till resultatartiklarna gjort noggranna etiska överväganden där forskning 

som gjorts bedöms vara till nytta för samhället och där individernas hälsa inte utsatts 

för risk.  

Resultat  

Resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar som är publicerade i åtta olika 

vårdvetenskapliga tidskrifter som berör allmän och kardiologisk omvårdnad. Efter 

analysen framkom två teman: faktorer som begränsar livsstilsförändringar och 

faktorer som underlättar livsstilsförändringar. 

Faktorer som begränsar livsstilsförändringar 

Tidsbrist ansågs av individerna vara en begränsning till att utföra livsstilsförändringar 

(Nunes, Rego & Nunes, 2016; Petriček, Buljan, Prljevic & Vrcic-Keglevic, 2017). 

Brist på tid exemplifierades av individer som upplevde det svårt att hinna med fysisk 

träning och svårt att planera för att lägga om dieten till nyttigare mat (Nunes et al., 

2016).  

Själva attityden till livsstilsförändringar spelade stor roll enligt Merritt et al. (2017) då 

individerna ville leva sina liv så likt som innan hjärtinfarkten. Många upplevde att det 

blev för mycket med att först få en hjärtinfarkt och sedan göra livsstilsförändringar. 

Tidigare inpräglade rutiner hos individerna innebar en svårighet för att göra 

kostförändringar (Nunes et al., 2016). En individ upplevde det svårt att behöva lägga 

om vanor då upplevelsen var att de tidigare rutinerna organiserades för 40 år sedan. 

En annan individ upplevde det svårt att lägga om vanorna kring mat och hur det ska 

tillredas på nyttigare sätt (Nunes et al., 2016).  

Många beskrev att ett nytt behov av hjälp uppstod i vardagslivet (Nicolai et al., 2018) 

och enligt Merritt et al. (2017) upplevde yngre män att en del av självständigheten 

försvann. En del individer upplevde att de var fast i en situation de inte kunde 

påverka, medan andra kände en rastlöshet över att återhämtningen tog tid (Nicolai et 

al., 2018).  

En önskan var att kontrollera sitt eget liv och det gick för vissa inte ihop med att 

genomföra varande livsstilsförändringar (Junehag et al., 2014). Den fysiska 

utmattningen försvårade för individen att genomföra livsstilsförändringar, samma var 

det för individer med funktionshinder och ovana från innan (Fålun et al., 2016). 

Begränsning av förmågan till utförandet av livsstilsförändringar och stress över 

återinsjuknande i hjärtinfarkt gav individerna oro och ångest som begränsade 

vardagslivet samt försöken till livsstilsförändringar (Fålun et al., 2016; Nicolai et al., 

2018). Oron och ångesten grundade sig även i rädsla av att dö i förtid (Merritt et al., 

2017) men för äldre individer var inte den rädslan lika stor då upplevelsen bland äldre 

individer var att livet redan hade levts (Fålun et al., 2016).  
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Individer drabbade av hjärtinfarkt beskrev hjärtrehabiliteringsprogrammet efter 

infarkten ur varierade synpunkter, hur det hjälpte eller förhindrade återhämtningen. 

Återhämtningsprocessen upplevdes bland individerna som en försvåring att applicera 

flera av råden som lärdes ut i hjärtrehabiliteringen i det vardagliga livet, exempelvis 

upplevdes rådet att utföra yoga svårt att applicera i en vardaglig situation (Nicolai et 

al., 2018). En anledning var även att rehabiliteringsprogrammet inte ansågs 

utmanande (Nicolai et al., 2018). Individerna upplevde osäkerhet på att delta i 

hjärtrehabiliteringsprogram då det ansågs vara sunt förnuft som lärdes ut och 

individerna menade att det var tillräckligt att träna och äta en balanserad kost för att 

förhindra ytterligare en infarkt (Dullaghan et al. 2014; Fålun et al., 2016; Nicolai et 

al., 2018). Flera individer upplevde att familjen inte inkluderades i 

hjärtrehabiliteringsprogrammet samt att stöd från personalen inte erhölls efter 

programmets slut (Nicolai et al., 2018).  

Majoriteten av individerna uppgav att de fått hälsoutbildning före utskrivning, dock 

nämnde de brist på information om kostvanor och fysisk aktivitet (Nunes et al., 2016). 

Anpassningen till det nya livet påverkades negativt när individerna kände att de inte 

hade fått individanpassad information om deras egen sjukdomssituation (Petriček et 

al., 2017). Sjukvårdspersonalen gav otydlig information om sjukdomens 

allvarlighetsgrad till individer utan ST-höjningsinfarkt, vilket i sin tur påverkade deras 

sjukdomsuppfattning och motivation till livsstilsförändringar negativt (Dullaghan et 

al. 2014). Nicolai et al. (2017) fann att hälften av individerna inte förstod orsakerna 

till hjärtinfarkten. Individerna tyckte sig sakna kunskap angående fysisk aktivitet samt 

vad kroppen var kapabel till i deras nya livssituation (Fålun et al., 2016). Bristande 

kunskap om vad kroppen var kapabel till efter genomgången infarkt medförde att 

individerna inte vågade vara fysisk aktiva (Fålun et al., 2016; Nicolai et al., 2017; 

Simonÿ et al., 2017; Wieslander et al., 2016). Många kvinnor avstod från fysisk 

aktivitet då de upplevde en rädsla och osäkerhet över att deras hjärtan inte skulle klara 

av ansträngningen (Wieslander et al., 2016). Individer uttryckte osäkerhet kring 

kunskap om hur rökavvänjning skulle hanteras. En individ uppgav att hen tyckte 

rökavvänjning var tråkigt och hamnade i ett depressivt tillstånd (Nicolai et al., 2017). 

En individ förstod hälsofaran i att röka men ville inte sluta och menade att om hen 

sköter andra livsstilsförändringar som fysisk träning och medicineringen så var det 

bra nog (Nicolai et al., 2018). Andra individer lyckades sluta röka men drabbades av 

kraftig viktuppgång trots att de samtidigt ökade sin fysiska aktivitet (Nicolai et al., 

2017).   

Faktorer som underlättar livsstilsförändringar  

Acceptansen av livsförändringar och att skapa en medvetenhet om vad som hänt var 

viktigt i återhämtningsprocessen (Wieslander et al., 2016). När kvinnor som deltog i 

studien av Wieslander et al. (2016) engagerade sig i fritidsintressen, såsom träning, 

läsa böcker eller vara i trädgården, så kunde de känna en befrielse och kunde rikta 

tankarna bort i från sjukdomen.  
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Kontroll över livssituationen var viktigt för majoriteten av individerna, det blev en 

hjälp för att ta tag i livsstilsförändringarna (Dullaghan et al., 2014; Fålun et al., 2016; 

Petriček et al., 2017; Smith et al., 2017). Många av individerna beskrev hjärtinfarkten 

som ett ”wake up-call” då de fick en anledning till att göra förändringar av 

levnadsvanorna (Junehang et al., 2014; Merritt et al., 2017; Nicolai et al., 2018). 

Vidare beskrevs hjärtinfarkten som en andra chans i livet, en chans till att leva varje 

stund och se saker mer positivt (Fålun et al., 2016; Junehang et al., 2014; Merritt et 

al., 2017; Nicolai et al., 2018; Simonÿ et al., 2017).  

Närhet till familj och vänner bidrog till att skapa känslor av trygghet som underlättade 

utförandet av livsstilsförändringar (Nicolai et al., 2018; Smith et al., 2017; Wieslander 

et al., 2016). Individerna upplevde att familj och vänner som ett värdefullt stöd då de 

kunde komma med tips och råd som individen motiverades av för att sköta 

livsstilsförändringarna (Fålun et al., 2016; Nicolai et al., 2018). Individer fick ibland 

stöd från andra familjemedlemmar som också lärde sig att göra kostförändringar 

(Nicolai et al., 2018). För kvinnorna frambringade deras partner stöd och uppmuntran 

när de deltog tillsammans med dem i hjärtrehabiliteringsprogrammet (Wieslander et 

al., 2016). Upplevelsen av närvaro i omgivningen gav de flesta individerna styrka och 

förmedlade känslor av säkerhet i att lita på sina egna förmågor, hantera medicinska 

behandlingar och att kunna göra val i sina liv (Nicolai et al., 2018; Smith et al., 2017). 

En del individer upplevde en ansvarskänsla gentemot deras omgivning, detta fick dem 

att bli motiverade att genomföra livsstilsförändringar (Smith et al., 2017). Vidare 

beskrevs partnern som det mest betydelsefulla stödet (Smith et al., 2017; Wieslander 

et al., 2016). För kvinnorna ingav partnern trygghet och de betydde mycket att ha en 

dialog om den nya livssituationen som de befann sig i (Wieslander et al., 2016). En 

avgörande faktor för att genomföra bestående livsstilsförändringar var att få praktisk 

hjälp med till exempel hushållsarbete (Fålun et al., 2016; Wieslander et al., 2016). 

Däremot ansåg vissa individer sitt sociala nätverk som en dålig utnyttjad resurs (Fålun 

et al., 2016). Utöver familjen upplevdes även mentorer i form av personer som själva 

genomgått en hjärtinfarkt som stödjande i återhämtningen (Junehag et al., 2014). 

Mentorerna gav individerna känslan av säkerhet, gav motivation till att sluta röka och 

kunde med erfarenhet av en tidigare hjärtinfarkt vara ett stöd och i vissa fall en ny vän 

(Junehag et al., 2014). Kontinuerlig dialog med vårdpersonal var viktigt för att främja 

återhämtningsprocessen och livsstilsförändringarna (Wieslander et al., 2016).  

Informationen som vårdpersonalen förmedlade före utskrivning gjorde att individerna 

kände sig trygg i sin återhämtning (Wieslander et al., 2016). I Nunes et al. (2016) 

studie svarade 74,5 procent av individerna att de fått hälsoutbildning före utskrivning. 

Nyckelfaktorer för att lyckas med livsstilsförändringar var att individerna fick 

kunskap om sjukdomen, dess process samt sjukdomsorsaker och hur de kan 

förebygga ett återinsjuknande (Nicolai et al., 2017). Genom deltagande i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram upplevde många individer att de fick kunskap om deras 

hälsa och förstod hur den fysiska aktiviteten påverkade kroppen (Nicolai et al., 2018; 
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Nunes et al., 2016; Smith et al; 2017; Wieslander et al., 2016). Vidare fann Smith et 

al. (2017) och Fålun et al. (2017) att när hjärtrehabiliteringen höll en hög kvalitet med 

pålästa ledare upplevde individerna det motiverande att fortsätta med i det långa 

loppet.  

Diskussion 

Metoddiskussion  

Metoden diskuteras med hjälp av begreppen trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet (Henricson, 2017). Studien utfördes som en 

strukturerad litteraturstudie med ett induktivt förhållningssätt (Forsberg & 

Wengström, 2016). Henricson och Billhult (2017) skriver att ett induktivt 

förhållningssätt kan möjliggöra en öppnare analys vilket kan öka studiens 

trovärdighet då förhållningssättet inte styrs av en teori. Karlsson (2017) beskriver hur 

en inledande informationssökning före den systematiska litteratursökningen ger en 

djupare förståelse av problemområdet. Därför gjordes en inledande 

informationssökning och den egentliga litteratursökningen gjordes i fyra databaser. 

De databaser som valdes till litteraturstudien var Cinahl, Medline, PubMed och 

PsycINFO som enligt Forsberg och Wengström (2016) omfattar ett brett sökfält inom 

omvårdnad och hälsa. Genom att söka i databaser som fokuserar på omvårdnad och 

använda sig av flera databaser ökar studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 

2016).  

En styrka med sökorden är att ämnesord användes för ett mer avgränsat och specifikt 

resultat relaterat till syftet (Forsberg & Wengström, 2016). En svaghet kan vara att 

sökningen inte genomfördes med ämnesord i Medline och PsycInfo. Specificiteten av 

sökningarna ökade eftersom både ämnesord och fritextord valdes att kombineras, 

vilket ökade trovärdigheten. En svaghet med sökstrategin kan vara att den booleska 

operatoren OR inte användes mellan fritextordet lifestyle changes. Sökningen skulle 

då kunnat se ut enligt följande, lifestyle OR lifestyle changes, vilket skulle kunna öka 

sökningens tillförlitlighet (Karlsson, 2017). En styrka kan vara att sökningar med 

olika sökordskombinationer resulterade i dubbletter av resultatartiklar i tre databaser, 

vilket ökade resultatets trovärdighet (Henricson, 2017). En annan styrka kan vara att 

alla resultatartiklar var gjorda senaste fem åren. 

Trovärdighet kunde ha skattats högre om alla studier som hittades enbart undersökte 

litteraturstudiens syfte och inte andra komponenter också. De flesta inkluderade 

studiers syfte och fokus låg ofta på annat än individens upplevelse av 

livsstilsförändringar, dock fanns individens upplevelse med som en del av studien. Då 

många studier var uppbyggda på det viset kan andra liknande studier, som även de 

innehöll delar med individens upplevelse av livsstilsförändringar missats i 

litteratursökningen, vilket är en svaghet i litteraturstudien. Samtliga inkluderade 

studier var peer reviewed vilket stärker trovärdigheten då studierna bedömts som 
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vetenskapliga (Henricson, 2017). Studiens bekräftelsebarhet har enligt Henricson 

(2017) beskrivning bekräftats då studiens datainsamling och databearbetning 

granskats av både handledare och studiekamrater.   

De strukturerade sökningarna gav tio resultatartiklar, varav nio var kvalitativa och en 

med mixad metod där den kvalitativa delen svarade mot litteraturstudiens syfte. De 

inkluderade studierna använde sig av olika metoder för dataanalyser av sina resultat. 

Två av tio studier använde sig av en fenomenologisk ansats. I dessa studier var syftet 

att beskriva individens upplevelse av ett fenomen och forskaren använder inte sin 

förutfattade mening vid analys av data (Henricson & Billhult, 2017). Det resulterade i 

att individens egen upplevelse kom fram, vilket kunde ses som en styrka i 

litteraturstudien. En studie använde sig istället av en grundad teori som ansats där 

syftet var att både beskriva individens upplevelse och förklara ett beteendemönster 

genom iakttagelser från forskaren (Sandgren, 2017). Det betyder att resultat från den 

studien då kunde innehålla annat än individens egna ord och det är något som kan ses 

som en svaghet. Med kännedom om att endast resultat som beskrev individens 

upplevelse av livsstilsförändringar valdes ut från den inkluderade studien, tros detta 

spela mindre roll för litteraturstudiens trovärdighet.  

Säkerställandet av kvaliteten i artiklarna utfördes enligt Carlssons och Eimans (2003) 

granskningsmall. För att inte riskera att egna värderingar ingick i granskningen 

genomfördes först en enskild granskning och i nästa steg jämfördes respektive 

poängsättningar, vilket kan öka litteraturstudiens pålitlighet.  

Litteraturstudien inkluderade både män och kvinnor i alla åldrar från 18 år. Av 

sammanlagt tio studier handlade två om män, en om kvinnor och sju undersökte både 

om män och kvinnors upplevelser. Urvalskriterierna ökade möjligheterna till att få 

området belyst utifrån olika erfarenheter vilket gör resultatet mer överförbart 

(Henricson, 2017). Av litteraturstudiens tio resultatartiklar kom tre från England, två 

från Sverige, en från Danmark, en från Kroatien, en från Norge, en från Portugal och 

slutligen en från Tyskland. Att alla artiklar var gjorda i Europa stärkte 

överförbarheten då förhållandena i dessa länder kunde jämföras med och liknar 

Sveriges hälso- och sjukvård (Henricson, 2017). Däremot kan en svaghet vara att 

artiklarna behövt ha en större internationell spridning, då Sverige idag består av en 

mångkulturell befolkning.    

Resultatdiskussion  

Individerna upplevde brist på motivation att genomföra livsstilsförändringar och hade 

en önskan om att leva livet som vanligt (Junehag et. al., 2014.) Det är av betydelse att 

prata om levnadsvanor för att motivera till livsstilsförändringar inom MI-samtal. 

Genom att uppmuntra individen till livsstilsförändringar genom enkla lösningar och 

tillvägagångsätt verkar MI för en positiv förändring hos individen med mål på 

långsiktiga förändringar (Holm Ivarsson, 2014). 
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Bristande kunskaper om förebyggande åtgärder för att förändra sin livsstil ledde till 

okunskap om livsstilsförändringarnas betydelse och därmed begränsade utförandet av 

dem (Nunes et al., 2016; Petriček et al., 2017). Det sågs ett samband mellan 

litteraturstudiens resultat och vad aktuell forskning visade gällande kunskapsbrist. 

Aktuell forskning visar att kunskapsbrist och felaktiga uppfattningar om vikten av 

livsstilsförändringarna gör att individerna inte vill förändra sin livsstil (Hansen et al., 

2017). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har hälso- och sjukvårdspersonal 

skyldighet att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Svensk- och internationell forskning konstaterar ett samband mellan livsstilsvanor och 

risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar (Canto et al., 2011; Perk et al., 2012; 

Swedeheart, 2018b; Yusuf et al., 2004). Problematiken som belyses kan undvikas 

genom att hälso- och sjukvården informerar individerna om den bästa tillgängliga 

evidens som råder, vilket i sin tur kan få individer med felaktiga uppfattningar att 

förstå vikten av livsstilsförändringar. Samtidigt är det viktigt att hälso- och sjukvården 

inte skuldbelägger individens levnadsvanor. Annan forskning visar att kvinnor, äldre, 

individer med låg utbildningsnivå samt individer med litet socialt stöd inte deltar i 

samma utsträckning i rehabilitering som andra grupper (Bruthans et al., 2016; 

Gaalema et al., 2017; Karmali et al., 2014). Enligt Orem (2001) påverkas individens 

kapacitet för egenvård bland annat av ålder, livserfarenhet, miljö och hälsotillstånd. 

För att individen ska kunna utföra egenvård och livsstilsförändringar, förutsätter det 

att individen har kunskap om vilka egenvårdsbehov som finns, vilka åtgärder som ska 

utföras samt har förmågan att utföra dem (Orem, 2001). Individer som av olika skäl 

har svårt att förändra sina levnadsvanor kan behöva särskilt stöd. Genom rådgivande 

samtal, vanligen med motiverande samtal, för vårdgivaren en personcentrerad 

konversation med individen för att stödja en förändring av den ohälsosamma 

levnadsvanan (Holm Ivarsson, 2014). 

Osäkerheten kring hjärtats kapacitet efter genomgången hjärtinfarkt samt otydlig 

information kring fysiska begränsningar medförde att individerna drogs sig undan 

från fysisk aktivitet (Fålun et al., 2016; Nicolai et al., 2017; Simonÿ et al., 2017; 

Wieslander et al., 2016). Otydlig information från sjukvårdspersonalen om 

sjukdomens allvarlighetsgrad till individer utan ST-höjningsinfarkt ledde till att 

negativ påverkan gällande motivation till livsstilsförändringar då de inte förstod 

sjukdomens påverkan (Dullaghan et al. 2014). I Patientlagen (SFS 2014:821) står det 

att individen skall få individuellt anpassad information utifrån individens ålder, 

mognad, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Vidare skriver 

Patientlagen (SFS 2014:821) att muntlig information kan behöva kompletteras med 

skriftlig information i de fall situationer kräver det eller om individen ber om det. 

Litteraturstudiens resultat anses visa på brister i hälso- och sjukvårdens sätt att 

vidarebefordra information. Problematiken som belyses kan undvikas genom att 

vårdpersonal informerar enligt Patientlagen (SFS 2014:821) det vill säga att den som 

förmedlar ett budskap ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har 

förstått innehållet.    
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Individerna beskrev den stödjande effekten av att ta del av andra personers 

upplevelser av hjärtinfarkt samt uppmuntran och stöd från vårdpersonal som 

underlättande faktorer för att anta en hälsosam livsstil (Fålun et al., 2016; Nicolai et 

al., 2017; Smith et al., 2017; Wieslander et al., 2016). De uttryckte tacksamhet över 

att få prata med en sjuksköterska även efter sjukhusvistelsen (Wieslander et al., 2016). 

Det sågs ett samband mellan litteraturstudiens resultat och vad annan forskning visat 

gällande stöd från sjukvården. I en studie av Hwang och Kim (2015) fick individer 

som insjuknat för första gången i en infarkt, utbildning i mindre grupper följt av ett 

års stöd bestående av telefonsamtal och sms från sjukvården. Följsamheten till 

livsstilsförändringarna gällande medicinering, fysisk aktivitet och hälsosam kost 

ökade signifikant hos individerna som fick denna utbildning och stöd jämfört med 

kontrollgruppen (Hwang & Kim, 2015). 

Konklusion och implikation 

Litteraturstudiens resultat visade att många individer upplevde svårigheter i att 

genomföra livsstilsförändringar. Stöd från närstående, likasinnade och sjukvården 

visade sig vara en avgörande faktor för att kunna genomföra livsstilsförändringar. 

Resultatet visade att individens livsstilsförändringar påverkades av en multifaktoriell 

process: beteende, det vill säga hur de agerade och deltog i olika aktiviteter; socialt, 

hur de fick och gav stöd i sin sociala miljö; samt psykologiskt, hur deras sätt att tänka, 

reflektera och uppskatta livet. Individens upplevelse av livet efter hjärtinfarkten 

präglades av oroskänslor med varierade synpunkter på hur den personliga 

återhämtningsprocessen ska se ut. 

Sjuksköterskan bör vara medveten om den multifaktoriella process som 

livsstilsförändring innebär för individen. Individens behov kan tillgodoses genom 

tydlig information om sjukdomen men även andra aspekter såsom livsstilsförändring 

och hantering av en större förändring. Har individen levt ohälsosamt en längre tid blir 

behovet att stöd att ändra vanor större. Individen behöver stöd från sjukvården, 

likasinnade och närstående för att kunna förändra sin livsstil. Närstående är ett 

speciellt viktigt stöd för patienten då en del finns där för individen varje dag. 

Närstående behöver i vissa fall även stöd för att veta hur individen bäst kan få stöd. 

Sjuksköterskan bör vara lyhörd för hur individen upplever livssituationen efter 

hjärtinfarkten för att på bästa sätt kunna vägleda individen genom en svår tid i livet. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

(*) =   Trunkering. 

[Mesh] = Medical Subject Headings. 

(MH) = Exact Subject Headings. 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo Medline 

Hjärtinfarkt 
Myocardial infarction 

(MH)  

Myocardial infarction 

[Mesh] 

Myocardial infarction 

(Fritext) 

Myocardial 

infarction 

(Fritext) 

Patient Patients* (Fritext) Patients* (Fritext)   

Lifestyle 

changes 

Livsstilsförändringar 

(Fritext) 

Livsstilsförändringar 

(Fritext) 

Livsstilsförändringar 

(Fritext) 

Livsstilsförändrin

gar (Fritext) 

Adaption Anpassning (Fritext)    

Coping Hantering (Fritext)    
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 Tabell 2: Sökhistorik  

 

 

( )* = Dubbletter av resultatartiklar. 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

191008 Cinahl 

(MH ”Myocardial infarction”) 

AND patients* AND lifestyle 

changes. Limits: published from 

2014 to present, peer-review, 

abstract Available, english laguage. 28 28 4 4 

191009 PubMed 

”Myocardial infarction” [Mesh] 

AND patients* AND lifestyle 

changes.  Limits: published senaste 

5 åren, abstract Available, english 

laguage 9 6 2 1(1)* 

191009 PsychINFO 

(Myocardial infarction) AND 

(lifestyle changes).  Limits: 

published senaste 5 åren, abstract 

Available, english laguage 17 5 2 1(1)* 

191024 Cinahl 

(MH ”Myocardial infarction”) 

AND lifestyle changes.  Limits: 

published from 2014 to present, 

peer-review, abstract Available, 

english laguage. 11 5 2 1 

191025 Cinahl 

(MH ”Myocardial infarction”) 

AND patients* AND adaption OR 

coping.  Limits: published from 

2014 to present, peer-review, 

abstract Available, english laguage. 30 30 5 2 

191025 Medline 

Myocardial infarction AND 

lifestyle changes.  Limits:  

published from 2014 to present och 

english laguage. 38 17 1 1(2)* 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

Referens Dullaghan, L., Lusk, L., McGeough, M., Donnelly, P., Herity, N., & Fitzsimons, D. (2014). ‘I am 

still a bit unsure how much of a heart attack it really was!’Patients presenting with non ST 

elevation myocardial infarction lack understanding about their illness and have less motivation for 

secondary prevention. European Journal of Cardiovascular Nursing, 13(3), 270-276. 

Land  

Databas 

England 

Medline 

Syfte Syftet var att utforska och jämföra patienters sjukdomsinsikt och motivation för 

beteendeförändringar efter en hjärtinfarkt som behandlats med olika metoder. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Tematisk analys, deduktiv ansats 

Urval 15 deltagare, varav 11 män och fyra kvinnor, jämnt fördelade i tre grupper beroende på om de haft 

hjärtinfarkt med ST-höjningar eller instabil angina samt om de behandlats med trombolys eller 

PCI.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer i deltagarnas hem. Deltagarna intervjuades mellan en till fyra veckor 

efter deras hjärtinfarkt. Alla intervjuer spelades in och varade i 30–80 minuter.  

Dataanalys Uppgifterna från respektive grupp analyserades till en början separat. Varje grupps transkrips 

lästes flertalet gånger av författarna, teman kodades och kartlades. Det som framkom från 

respektive grupp jämfördes för att hitta likheter och skillnader. För att förbättra noggrannheten 

återvände författaren till två av deltagarna för att diskutera den beskrivande redogörelsen och 

säkerställa att författarens analys återspeglade deras upplevelser.   

Bortfall Ej angivet 

Slutsats -Deltagare som haft ST-höjningsinfarkt och behandlats med PCI eller trombolys upplevde ett 

mycket snabbt och akut förlopp. De var fast beslutna att göra livsstilsförändringar.  

-Ju allvarligare hjärtinfarkten var desto mer benägna var deltagarna att inta hälsosammare vanor. 

-Otydligheten från sjukvårdens sida kring hjärtinfarkt utan ST-höjning, ledde till att patienter inte 

var lika insatta i sin sjukdomsbild och allvarlighetsgrad, vilket i sin tur påverkade deras 

sjukdomsuppfattning och motivation till livsstilsförändringar på ett negativt sätt.   

-Deltagare upplevde en frustration och motivationen till livsstilsförändringar sänktes i de fall där 

de förde med sig oönskade effekter, såsom viktuppgång vid rökstopp. 

-För en del deltagare fanns en känsla av osäkerhet om de skulle kunna klara av att bibehålla de 

livsstilsförändringar som de lyckats påbörja. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

36 p/48 p, 75 %, grad: II enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 
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Artikel 2 

 

 

 

 

Referens Fålun, N., Fridlund, B., Schaufel, M. A., Schei, E., & Norekvål, T. M. (2016). Patients’ goals, 

resources, and barriers to future change: A qualitative study of patient reflections at hospital 

discharge after myocardial infarction. European Journal of Cardiovascular Nursing, 15(7), 495-

503. 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

 

Syfte Syftet var att under sjukhusvistelsen identifiera patienters mål, resurser och uppfatta hinder inför 

framtida förändringar. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys, beskrivande och utforskande design 

Urval 20 patienter från olika hjärtavdelningar rekryterades till studien som alla hade gemensamt att ha 

gått igenom hjärtinfarkt. Patienterna var av olika åldrar och kön. 

Datainsamling Intervjuerna var semistrukturerade, varade mellan 20 till 60 minuter och spelades in för att 

transkriberas ord för ord av den första författaren. Patienterna som blev intervjuade innan 

utskrivning från sjukhuset hade gett sina medgivanden till intervjuerna muntligt och skriftligt. 

.  

Dataanalys Studien är en induktiv kvalitativ innehållsanalys som beskrivs som en öppen process där 

intervjufrågorna i slutet ger ett beskrivande sammanhang av innehållet som kategoriseras efter 

kategorier och därefter teman. 

 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats -Deltagarna ansåg att familj och vänner var viktiga stöttepelare i framtiden då de kan komma med 

tips och råd som deltagaren kan motiveras av för att upprätthålla egenvården efter hjärtinfarkten. --

-Deltagarna berättade om att målen skulle vara lätta från början att uppnå men bli mer krävande 

med tiden i syfte att komma igång och upprätthålla målen. 

-Hjärtinfarkten beskrevs som positiv i den bemärkelse att livet ändrar riktning och deltagarna 

kände att det var dags att fokusera på de viktiga sakerna i livet då livet är mer skört efter en 

hjärtinfarkt och kan ta slut plötsligt. Det blev efter hjärtinfarkten viktigt för många av deltagarna 

att göra saker de alltid velat göra. 

-Det som tyngde deltagarna var den nya oron för hjärtat och att försöka leta efter en orsak till 

insjuknande.  

-Deltagarna ville leva så vanligt som möjligt och en del hade ingen plan att ändra beteenden. En 

deltagare vägrade rehabiliteringsprogram motiverande i att han inte ville förlora 

självbestämmandet och inte tyckte det passade. 

-Deltagarna upplevde att utskrivning var en utmaning då de inte var insatta och inte förstod hur de 

skulle leva med en kardiovaskulär sjukdom.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

40 p/48 p, 83 %, grad: I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 
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Artikel 3 

 

 

Referens Junehag, L., Asplund, K., & Svedlund, M. (2014). Perceptions of illness, lifestyle and support 

after an acute myocardial infarction. Scandinavian journal of caring sciences, 28(2), 289-296. 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva patienters individuella uppfattningar av stöd och livsstil ett år efter akut 

hjärtinfarkt, med eller utan ett mentorskap. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Kvalitativ innehållsanalys, beskrivande design 

Urval Deltagarna blev utvalda två veckor efter utskrivning på ett återbesök hos sin sjuksköterska. De 

blev uppringda av den första författaren som gav en förfrågan om deltagande. Utifrån förfrågan 

gick 20 deltagare med på studien, varav 14 var män och sex var kvinnor. 

Datainsamling Intervjuerna utfördes på ett sätt varje deltagare själv fick välja, personligen eller via telefon. 

Semistrukturerade var intervjuerna som varade mellan 20 till 56 minuter. Frågorna var öppna och 

fokuserade på olika teman. 

Dataanalys Innehållsanalys användes för att få grepp om deltagarnas erfarenheter med eller utan stöd av 

mentor efter en hjärtinfarkt. Intervjuerna skrevs ner ordagrant och innehållet kodades för att senare 

delas upp i teman. Sex stycken underteman blev tre huvudteman. Den första författaren ledde 

analysdiskussionen som alla författare hade tillsammans genom studien. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats -Flera av deltagarna kände ett lugn av sina mentorers stöd, det fick flera av deltagarna att ändra 

livsstil.  

-Flera av deltagarna såg hjärtinfarkten som en vändpunkt i livet med en början av positiva vanor 

som träning, promenader och ett nytt positivt synsätt på livet där de små sakerna räknades.  

-Alla deltagare som rökte innan hjärtinfarkten hade slutat med mentorernas hjälp. 

-Kunskapsbrist angående orsaker till infarkten samt kroppens kapacitet medförde att individerna 

upplevde en osäkerhet till deras fysiska kapacitet vilket i sin tur hindrade dem från att delta i 

rehabiliteringsprogram. 

-En av deltagarna upplevde tristess av fysisk aktivitet och slutade därför.  

-Upplevelsen av brist på socialt stöd påverkade livsstilsförändringarna negativt 

Vetenskaplig  

kvalitet 

38 p/48 p, 79 %, grad: II enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 
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Artikel 4 

 

Referens Merritt, C. J., de Zoysa, N., & Hutton, J. M. (2017). A qualitative study of younger men's 

experience of heart attack (myocardial infarction). British journal of health psychology, 22(3), 

589-608. 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka erfarenheter från män under 45 år och hur de anpassade sig till och gav 

mening till hjärtinfarkt. 

Metod:  

Design 

 Kvalitativ metod 

Tolkande fenomenologisk analys med IPA 

Urval Deltagarna blev utvalda till studien under inläggning på sjukhus. Tio män deltog i studien och 

samtliga var under 45 år och diagnostiserade med hjärtinfarkt tre till sex månader tidigare. 

Datainsamling Tolkande fenomenologisk analys användes i datainsamlingen för att tolka deltagarnas känslor och 

uttryck i intervjuerna. Deltagarna blev ställda frågor om livet före hjärtinfarkten, när den bröt ut 

och efter hjärtinfarkten. Intervjuerna spelades in. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av IPA för att få känslan av deltagarnas subjektiva berättelse. 

Författarna gick igenom materialet tre gånger för att ta in det som kom fram, analysera känslor och 

uttryck hos deltagarna samt för att dela in materialet i teman. 

Bortfall Tre  

Slutsats -Deltagarna upplevde infarkten som ett ‘’wake-up call’’/en andra chans, som en motivation till ett 

hälsosammare levande.  

-Deltagarna som alla var män upplevde en förlust av manlighet efter hjärtinfarkten då känslor av 

svaghet, oro och sorg uppkom.  

-Deltagarna kände en sorg över att inte kunna vara försörjaren i familjen under sjukdomstiden.  

-Existentiell oro var vanlig. Deltagarna var rädda för att dö i förtid. 

-Flera av deltagarna behövde stöd från sina föräldrar finansiellt den första tiden under 

sjukskrivningen.  

-Slutligen tyckte deltagarna det var jobbigt att ta medicin varje dag och önskade allt kunde bli som 

före hjärtinfarkten. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

36 p/48 p, 75 %, grad: II enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 
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Artikel 5 

 

 

Referens Nicolai, J., Müller, N., Noest, S., Wilke, S., Schultz, J. H., Gleißner, C. A., ... & Bieber, C. (2018). 

To change or not to change–That is the question: A qualitative study of lifestyle changes 

following acute myocardial infarction. Chronic illness, 14(1), 25-41. 

Land  

Databas 

Tyskland 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka viktiga faktorer relaterade till livsstilsförändringar efter akut hjärtinfarkt 

genom att ta fram subjektiva behov för, attityder till och upplevelser av beteendeförändringar i 

överlevandes vardag för att förbättra framtida insatser som främjar livsstilsförändringar.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval 21 deltagare, sju kvinnor och nio män, i åldrarna 38–79 år. Alla deltagare hade nyligen upplevt en 

akut hjärtinfarkt. Deltagarna rekryterades från en kardiologisk avdelning och patienter som deltog 

i självhjälpsgrupper eller koronarövningsgrupper.  

Datainsamling Semistrukturerad intervju med öppna frågor genomfördes av tre författare. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. Intervjuerna varade i cirka 60 minuter. Tre av deltagarna valde att ha en 

familjemedlem närvarande.  

Dataanalys Analysen av intervjuutskrifterna utfördes samtidigt med datainsamlingsprocessen med kvalitativ 

innehållsanalys. Utskrifterna av intervjuerna kodades av första författaren. För att öka giltigheten 

kodades de första tio intervjuerna också av andra författaren. Tredje författaren kontrollerade de 

kodade transkripten och diskuterade dem med de två andra författarna.     

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats -Livsstilsförändringar påverkas fysiska, psykiska och sociala faktorer. 

-Fysisk aktivitet såsom yoga visade sig inte passa för alla deltagare. 

-Hälften av alla deltagare var osäkra på orsakerna till sjukdomen och de flesta uttryckte att 

informationen var otillräcklig från sjukvården. Detta medförde att individerna upplevde en 

osäkerhet kring kunskap om vilka livsstilsförändringar som kunde genomföras.  

-Deltagarna uttryckte att det saknades en individuellt anpassad information om sjukdom, 

riskfaktorer och livsstilsfaktorer 

-Bristande kunskap om fysiska begränsningar. Vilket medförde att många deltagare inte vågade 

vara fysiskt aktiva.   

-Vissa deltagare som hade ändrat sin livsstil (rökavvänjning) ökade kraftigt i vikt trots att de 

samtidigt ökade sin fysiska aktivitet. 

-Deltagarna upplevde sig av fått en andra chans, vilket gjorde att de ändrade sin livsstil för att ta 

vara på den tiden de tacksamt ansågs sig ha fått.  

-För att lyckas ändra och bibehålla livsstil var självdisciplin och viljekraft viktiga faktorer.  

-Många deltagare uttryckte behovet av ett yttre stöd för att klara av livsstilsförändringarna.  

-Stöd från familj, vänner och grannar beskrevs ofta som faktorer som underlättade att anta en 

hälsosammare livsstil.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

36 p/48 p, 75 %, grad: II enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Nunes, S., Rego, G., & Nunes, R. (2016). Difficulties of Portuguese patients following acute 

myocardial infarction: predictors of readmissions and unchanged lifestyles. Asian nursing 

research, 10(2), 150-157. 

Land  

Databas 

Portugal  

Cinahl 

Syfte Studien hade två syften: 

1) att analysera svårigheterna som patienterna upplevde efter sjukhusvistelse på grund av 

hjärtinfarkt 

2) att identifiera prediktorerna (förutsägelser) för patientåterupptagande och oförändrad livsstil. 

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Kvalitativ innehållsanalys och sambandsanalys     

Urval 106 deltagare ingick i studien, 91 män och 15 kvinnor. De var mellan 35 och 64 år gamla. Dem 

rekryterades med hjälp av bekvämlighetsprov från kardiologiska avdelningen på ett centralsjukhus 

i norra Portugal. Deltagarna hade drabbats av sin första hjärtinfarkt och hade minst två erkända 

kardiovaskulära riskfaktorer. 

Datainsamling Två intervjuer och uppgifter från deltagarnas journaler. Den första författaren genomförde 

intervjuerna. Den första intervjun utfördes på deltagarens avdelning i slutet av sjukhusvistelsen 

och varade i 30–40 minuter. Den andra intervjun utfördes via telefon sex månader efter 

utskrivning och varade i 20 minuter. Båda intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Patienternas åsikter omvandlades i kvalitativa data och de kategorier som framkom överfördes till 

kvantitativa variabler.  

Dataanalys Efter datainsamlingen separerades de kvalitativa och kvantitativa uppgifterna för analys med tanke 

på de slutna och öppna frågorna.  

De kvalitativa uppgifterna (svårigheterna som patienterna upplevde) från öppna frågor 

analyserades med hjälp av induktiv innehållsanalys. Materialet lästes flera gånger, sedan skapades 

kategorier via öppen kodning därefter namngavs kategorierna med hjälp av ord från 

innehållsanalysen. De kvalitativa uppgifterna kodades sedan i kvantitativa variabler.  

Beskrivande statistik och en logistisk regression användes för att analysera de kvantitativa 

uppgifterna (förutsäga oförändrad livsstil och återtagande). Författarna ansåg att patienter som 

beskrev sina vanor (kost, motion, rökning) i enlighet med de kardiologiska riktlinjerna hade ändrat 

sin livsstil.  

Windows SPSS software användes under dataanalysen följt av Pearsons chi-square test för att 

jämföra variabler. Sambandsanalys gjordes med hjälp av en logistisk regression med 49 oberoende 

variabler. 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats -brist på information om matvanor, motion och medicinhantering.  

-rädsla och oro bland patienter som inte fick utbildning/information före utskrivning.   

-tid att träna och äta hälsosammare mat. 

-kunskap - orsaken till sjukdomen tillskrevs andra faktorer trots förekomst av betydande 

riskfaktorer.  

-svårigheter med kostförändringar på grund av tidigare inpräglade rutiner. 

-kön, kvinnor var mindre benägna än män när det gällde att upprätthålla bättre livsstilar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

37 p/48 p, 77 %, grad: II enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Petriček, G., Buljan, J., Prljević, G., & Vrcić-Keglević, M. (2017). Perceived needs for attaining a 

‘new normality’after surviving myocardial infarction: A qualitative study of patients’ experience. 

European journal of general practice, 23(1), 35-42. 

Land  

Databas 

Kroatien  

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska hjärtinfarktpatienters upplevelser av livet, de utmaningar som dem står inför 

under processen att acceptera deras tillstånd, inställningen och återställningen av sina individuella 

mål.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grundad teori  

Urval 30 deltagare, 16 män och 14 kvinnor. Medelåldern var 53,6 år.  

Datainsamling 32 semistrukturerade intervjuer utfördes av första författaren. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Av de 32 transkripten användes 30 till analysen, eftersom två transskript inte 

uppfyllde Kvale´s kriterier för kvalitetsgranskning.     

Dataanalys Första författaren analyserade data med hjälp av analysverktyget ”Atlas.ti”. För att kontrollera den 

kvalitativa giltigheten analyserades alla intervjuer individuellt av tre andra författare. Därefter 

träffades dessa tre för att diskutera resultaten tills konsensus uppnåtts. Slutligen jämfördes deras 

resultat med första författarens.    

Bortfall Två (intervju-transskript) 

Slutsats -att få en självmedvetenhet om att de kan ta kontroll över både sjukdomen och deras sjukdom 

-att ha tillräckligt med tid i sin vardag för självreflektion 

-kunna se objektiv förbättring i form av förbättrade resultat från diagnostikprov 

-kunna känna subjektiv förbättring, en känsla av god hälsa var en stärkande faktor  

-negativa känslor: ångest för ett eventuellt återfall av hjärtinfarkt begränsade och blockerade deras 

första försök till anpassning, särskilt fysiska aktiviteter 

-brist på kunskap om hjärtinfarkt i allmänhet och särskilt om ”deras egna” hjärtinfarkt 

-bristen på tid i vardagen betonades som en försvårande faktor, särskilt hos dem som fortfarande 

var aktiva 

Vetenskaplig  

kvalitet 

35 p/48 p, 73 %, grad: II enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Simonÿ, C. P., Dreyer, P., Pedersen, B. D., & Birkelund, R. (2017). It is not just a Minor Thing–A 

Phenomenological‐ Hermeneutic Study of Patients’ Experiences when afflicted by a Minor Heart 

Attack and Participating in Cardiac Rehabilitation. Scandinavian journal of caring sciences, 31(2), 

232-240. 

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl  

Syfte Syftet var att öka förståelsen av patientens livssituation efter hjärtrehabilitation på grund av 

hjärtinfarkt. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk-hermeneutisk 

Urval 11 deltagare i åldrarna 59 till 87, två kvinnor och nio män. Alla var inlagda på sjukhus efter en 

mindre hjärtinfarkt. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som utformades både i fokusgrupper och individuellt. 

Fokusgrupperna var på fyra till fem deltagare och i grupperna fick deltagarna berätta och diskutera 

personliga erfarenheter av hjärtinfarkt. Det blev inspelat och transkriberat. De individuella 

intervjuerna var en till två månader efter deltagarnas rehabiliteringsprogram och fokuserade på 

personliga frågor om hjärtinfarkten. Individuella intervjuerna spelades även in och transkriberades 

inom fem dagar. 

Dataanalys Data utgick från fenomenologisk-hermeneutisk tolkning som är i tre steg. 

1. Första förståelsen; texten blev arbetad med genom att den lästes flera gånger med öppet sinne 

för att jämföra med den första förståelsen för texten och bygga vidare på förståelsen för texten. 

2. Strukturanalys; analysen var strukturerad av vad som berättades om vilket skapade teman för att 

få en strukturerad studie. 

3. Tolkning som kritiserades väl och en diskussion. 

Bortfall Två 

Slutsats -Deltagarna upplevde sig av fått en andra chans, vilket gjorde att de ändrade sin livsstil för att ta 

vara på den tiden de tacksamt ansågs sig ha fått. 

-Deltagarna upplevde det svårt att acceptera hjärtinfarkten och hade önskan om att få återgå till 

livet innan hjärtinfarkten. 

-Deltagarna upplevde en existentiell oro för att dö i den akuta fasen efter hjärtinfarkten. 

-Deltagarna upplevde att ett socialt stöd saknades. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

41 p/48 p, 85 %, grad: I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Smith, F., Banwell, E., & Rakhit, R. (2017). ‘I was in control of it from the start’: A qualitative 

study of men’s experiences of positive adjustment following a heart attack. Journal of health 

Psychology, 22(10), 1345-1354. 

Land  

Databas 

England  

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka erfarenheter från män som drabbats av en hjärtinfarkt och vilka behov 

som krävdes för att få en god anpassning till det vardagliga livet.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk design 

Urval Tio män som anpassat sig på ett bra sätt i livet efter sin hjärtinfarkt intervjuades mellan 3–5 

månader efter deras hjärtinfarkt. Forskarna ville utforska deltagarnas subjektiva upplevelse, därför 

gjordes inget försök att kvantifiera ”god anpassning”. Alla männen hade vårdats på samma 

sjukhus i London. Åldersintervallet var 41–85 år, med en medelålder 63,5 år. Av de tio bodde åtta 

med en partner medan två bodde ensamma. Både män och kvinnor bjöds in för att delta, dock var 

det endast män som uttryckte ett intresse att vara med.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes på sjukhuset av två psykologer som arbetade på 

kardiologiska. Intervjuerna varade mellan 50–80 minuter och bestod av öppna frågor om 

deltagarnas erfarenheter av sin återhämtning. Intervjuerna spelades in och transkriberades digitalt.  

Dataanalys Data analyserades med hjälp av IPA för att få känslan av deltagarnas subjektiva berättelse.   

Bortfall Ej angivet 

Slutsats -deltagare upplever sig ha en positiv inställning till livet 

-upplever det viktigt med kontroll under återhämtningen 

-kunna acceptera faktorer som de inte kunde kontrollera över 

-upplevelsen av en positiv attityd till sin kropp 

-upplevde stöd från personer i samma situation 

-det sociala nätverket inbringade en känsla av trygghet som främjade återhämtningen  

Vetenskaplig  

kvalitet 

39 p/48 p, 81 %, grad: I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Wieslander, I., Mårtensson, J., Fridlund, B., & Svedberg, P. (2016). Women's experiences of how 

their recovery process is promoted after a first myocardial infarction: Implications for cardiac 

rehabilitation care. International journal of qualitative studies on health and well-being, 11(1), 

30633. 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka hur kvinnors återhämtningsprocesser främjas efter den första 

hjärtinfarkten. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys, induktiv  

Urval 26 kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt för första gången. Kvinnorna var mellan 45 och 74 år 

gamla. 17 deltagare var bosatta i en stadsmiljö och 14 deltog i ett hjärtrehabiliteringsprogram.   

Datainsamling Djupgående intervjuer vilket inkluderade 13 stycken per telefon och 13 stycken i deltagarnas hem, 

på sjukhuset eller hos någon av författarna. Alla intervjuer genomfördes sju till tolv månader efter 

kvinnornas första hjärtinfarkt. Intervjuerna började med en öppen fråga och pågick i 45–85 

minuter. Samtliga intervjuerna spelades in och transkriberades. Mättnad nåddes efter 18 intervjuer.  

Dataanalys Det manifesta innehållet (vad texten säger) och det latenta innehållet (den tolkande betydelsen) 

analyserades i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Alla författare var sjuksköterskor 

och väletablerade i kvalitativ metodik och hjärtrehabilitering. Intervjuerna lästes igenom flera 

gånger och tolkades därefter. I nästa steg kodades meningsenheter relaterade till syftet och 

jämfördes baserat på likheter och skillnader. Ett övergripande tema som uttryckte den latenta 

betydelsen av innehållet framkom samt tre kategorier och nio underkategorier på en manifest nivå.   

Bortfall Två. 

Slutsats -att engagera sig i intressen (sjunga i en kör, läsa böcker, sömnad/hantverk och träning).  

-dem tränade mer regelbundet, skapade en känsla av välbefinnande. 

-att delta i ett hjärtrehabilteringsprogram gav dem mer kunskap om sin hälsa och effekten av 

fysisk aktivitet. 

-hjärtskola gav dem mer kunskap och gjorde att dem vågade anstränga sig.   

-det sociala nätverket gav en trygghet. 

-upplevde stöd från andra i samma situation (hjärtrehabiliteringsgruppen). 

-kommunicerade mer öppet om sina känslor med familjen och fick hjälp med hushållssysslor. 

-att ha en kontinuerlig dialog med vårdpersonal, dem blev bemötta som en människa, inte en 

sjukdom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

39 p/48 p, 81 %, grad: I enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  
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