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ABSTRAKT 

Introduktion: Omkring en femtedel av Sveriges befolkning kommer att drabbas av en 

hjärtinfarkt till följd av fysiska och psykiska riskfaktorer. Många av dessa faktorer kan 

undvikas av individen. Syfte: Att beskriva hur individen på egen hand kan förebygga att 

drabbas av en hjärtinfarkt eller ännu en. Metod: En litteraturstudie gjordes baserat på 

vetenskapliga artiklar i PubMed och Cinahl. Efter granskning och kvalitetsbedömning 

användes tolv kvantitativa och två kvalitativa artiklar. Två kategorier och åtta underkategorier 

blev resultatet av en innehållsanalys. Resultat: Alkoholkonsumtion, psykologiska faktorer, 

fysisk aktivet och kost kan påverka risken att drabbas av hjärtinfarkt. Det råder ett samband 

mellan hjärtinfarkt samt kunskaps- och motivationsbrist. Diskussion: Individen kan undvika 

många av riskfaktorerna, men för det krävs inte bara information utan även motivation till 

förändring. Slutsats: Sjuksköterskans viktiga uppgift är inte bara kunskapsförmedling, utan 

även att kunna motivera patienter till livsstilsförändring.  

 

Nyckelord: egenvård, förebyggande hälsovård, motivera, riskfaktorer, sjuksköterskans roll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjärtinfarkt 

– förebygga med kunskap och motivation 

 

 

Lundqvist Daniel 

 

Mittuniversitetet, Östersund 

Institutionen för hälsovetenskap 

Omvårdnad, C 

November 2010 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INTRODUKTION ............................................................................................................ 1 

PROBLEMFORMULERING .......................................................................................................... 2 

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

METOD ......................................................................................................................... 3 

DESIGN .................................................................................................................................... 3 

LITTERATURSÖKNING ............................................................................................................... 3 

URVALSPROCESS ...................................................................................................................... 4 

ANALYS AS DATA ....................................................................................................................... 5 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN ........................................................................................................... 6 

RESULTAT .................................................................................................................... 7 

RISKFAKTORER ......................................................................................................................... 7 

Hög alkoholkonsumtion ...................................................................................................... 7 

Rökning ............................................................................................................................... 7 

Psykosociala faktorer .......................................................................................................... 7 

Stress............................................................................................................................... 7 

Depression ...................................................................................................................... 8 

Ångest ............................................................................................................................. 8 

LIVSSTILSFÖRÄNDRING ............................................................................................................. 9 

Fysisk aktivitet .................................................................................................................... 9 

Kostrelaterat ........................................................................................................................ 9 

Kunskap ............................................................................................................................ 10 

Motivation ......................................................................................................................... 11 

Måttlig alkoholkonsumtion ............................................................................................... 11 

DISKUSSION ................................................................................................................ 12 

RESULTATDISKUSSION ............................................................................................................ 12 

METODDISKUSSION ................................................................................................................ 17 

REFERENSER .............................................................................................................. 18 

ELEKTRONISKA REFERENSER .................................................................................................. 20 

BILAGOR 

BILAGA 1 

BILAGA 2 

BILAGA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- 1 - 

 

INTRODUKTION 

Dagens samhälle kännetecknas av att människor utsätts för mycket stress, har 

ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Stress kan sammanfattas 

som yttre krav och psykiska processer utifrån individens sätt att bedöma och 

hantera dessa (Cassidy, 2003, s. 9, 15). Alltför många arbeten är stillasittande eller 

stående samtidigt som antal timmar gymnastik i skolan minskar. Barn och 

ungdomar har i större utsträckning även stillasittande aktiviteter idag, som till 

exempel datoranvändning. Alla dessa faktorer bidrar med ökad risk för att senare i 

livet drabbas av en hjärtinfarkt (Biddle, Gorely, Marshall, Murdey & Cameron, 

2004; Haffey, 2009). Hjärtinfarkt är den vanligaste individuella orsaken till 

dödsfall, men tack vare förbättrad behandling och ökad kunskap om hur viktigt 

livsstilen för att förebygga har antalet minskar ett par tusen från 27 000 människor 

per år. Risk för hjärtinfarkt stiger med åldern (URL 1). 

 

Det finns psykiska och fysiska riskfaktorer som bidrar till utveckling av 

hjärtsjukdomar, som senare kan resultera i exempelvis hjärtinfarkt. Bland de 

psykosociala faktorerna kan depression och sömnstörningar vara en risk för 

kommande hjärtsjukdomar (Haffey, 2009; Løvlien, Schei & Hole, 2008). I studien 

utförd av Løvlien et al. (2008) framkom det att dessa faktorer påverkar kvinnor 

något mer än män, samtidigt som depression är vanligare hos yngre patienter, < 

65år. Haffey (2009) menar att 20 % av de som ligger i riskzonen för 

kardiovaskulära sjukdomar kan ha depression. Detta kan vara en riskfaktor som 

bör beaktas vid behandling av deprimerade människor. Stress är en annan 

riskfaktor, och det har observerats samband mellan långvarig stress och 

hjärtsjukdom. Denna stress kan bero på dålig livssituation hemma eller på arbetet, 

som till exempel instabila relationer med de närstående eller ett arbete som innebär 

en stor påfrestning samtidigt som man har liten kontroll över sin arbetssituation. 

Ovanstående faktorer kan ha indirekt negativa följder på individens kostvanor och 

fysiska aktivitet. Løvlien et al. (2008) redovisar att kvinnor är mer benägna än män 

att rapportera hög familjestress och detta är vanligast bland yngre kvinnor än äldre.  

 

En rad fysiska riskfaktorer anses kunna öka risken för hjärtinfarkt och dessa är 

bland annat förvärvad återförkalkning i form av höga kolesterolvärden, samt även 

biologiska faktorer som ärftlighet. Skadlig åderförkalkning beror på att personen 
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inte producerar eller omsätter blodfetter och blodsocker på ett naturligt sätt. En 

annan riskfaktor är hypertoni, högt blodtryck, vilket är det tryck som uppstår i 

ådrorna när blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen. Om det systoliska blodtrycket 

är över 130 mmHg brukar det betecknas som högt och utgör då risk för 

hjärtsjukdom. Hjärtats kärl blir då extra belastade, vilket ger uppkomst till 

endotelskada i kärlväggen som ökar risken för åderförkalkning. Övervikt och 

fetma är ytterligare en riskfaktor i samband med hjärtinfarkt. Risken utgörs av 

överbelastning av blodcirkulationen, som uppstår när människor äter mer än vad 

kroppen kan förbränna. Övervikt och fetma avspeglas i BMI (Body Mass Index), 

och genom att mäta midjemått (Ericson & Ericson, 2008, s.114–115). 

 

Riskerna kan relateras till levnadsvanor och livsstil, som exempelvis fysisk 

inaktivitet, dåliga kostvanor, rökning och alkohol men hypertoni och fetma kan 

också vara ärftligt (Ericson & Ericson, 2008, s.114–115; Haffey, 2009). 

Exempelvis är missbruk av tobak ett globalt problem och rökande kvinnor riskerar 

att drabbas av hjärtinfarkt 14,5 år tidigare än de som inte röker. Män som röker 

drabbas 8,3 år tidigare än förväntat för en icke-rökare. Rökning påverkar inte bara 

den enskilda individen utan också andra människor (Haffey, 2009). Alkohol kan 

vara en riskfaktor då det kan vara blodtryckshöjande rapporterar Mukamal och 

Rimm (2001), samtidigt som en skyddande effekt har observerats vid konsumtion 

av måttliga mängder (Haffey, 2009). 

 

Evans et al. (2003) menar att enäggstvillingar delar nästan alltid samtliga gener. 

Det mest effektiva "naturliga experiment" är således enäggstvillingar som 

adopteras till olika miljöer. Tvillingarna separeras tidigt i livet och effekterna av 

olika miljöer samt livsförhållanden kan studeras på ett detaljerat sätt. Trots olika 

miljöer sammanfaller enäggstvillingarnas förekomst av hjärtinfarkt, vilket visar att 

ärftliga faktorer är av stor betydelse. 

 

PROBLEMFORMULERING  

Tidig prevention är av stor betydelse för att förebygga en framtida hjärtinfarkt och 

mycket av de förebyggande aktiviteterna kan utföras av individen på egen hand. 

Det behövs dock en ökad medvetenhet och förändring i människors kunskap för att 

kunna förebygga hjärtinfarkt i större utsträckning. Detta är speciellt viktigt i 
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dagens samhälle, eftersom vardagen för många människor består av stress, 

snabbmat och stillasittande arbete. Som sjuksköterska möter man patienter som 

kan ligga i riskzonen och kanske inte är medvetna om det. Detta gör rollen som 

sjuksköterska viktig när det gäller att förmedla kunskap och information om 

livsstil och risker till människor som antingen på grund av åldern eller andra 

faktorer ligger i riskzonen. 

 

SYFTE  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur individen på egen hand kan 

förebygga att drabbas av en hjärtinfarkt eller av ytterligare en hjärtinfarkt.  

 

METOD 

DESIGN 

En litteraturstudie baserat på vetenskapliga artiklar i form av primärkällor har 

genomförts. Genom systematisk sökning, granskning och sammanställning av 

förekommande vetenskapliga artiklar inom ett specifikt område uppnås en 

överblick över det aktuella kunskapsläget (Forsberg & Wengström, 2008, s. 21, 

34; Friberg, 2006, s.87).  

 

LITTERATURSÖKNING  

Databaserna PubMed (MedLine) och Cinahl användes för att hitta lämpliga och 

relevanta artiklar för den föreliggande litteraturstudien. Dessa databaser är de två 

mest vedertagna och användbara databaserna för sökning av omvårdnadsrelaterad 

information (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 72). Sökord som användes är 

myocardial infarction, nursing, nurse, prevention, risk factors och life style. 

Utöver dessa användes följande sökord i fritext: physical activity, psychosocial, 

qualitative, och alcohol. Olika kombinationer av sökorden användes för att hitta 

data och de sökord samt träffar som resulterade i användbara artiklar redovisas i 

Tabell 1.  

 

 

 

 

 



 

 

- 4 - 

 

 Tabell 1 Översikt av litteratursökningen 

 

 

URVALSPROCESS  

Inklusions- och exklusionkriterier användes för att avgränsa datamängden och 

sökningen till nuvarande studiens syfte. Inklusionskriterier i denna litteraturstudie 

var kvalitativa och kvantitativa artiklar, som publicerades mellan åren 2000 och 

2010. Motivering till detta var dels att erhålla ett brett perspektiv på 

problemområdet, och dels att erhålla i största mån aktuell samt uppdaterad data. 
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Förkastning av artiklarna gjordes i ordningsföljden av läsning av titel, abstrakt och 

för ytterligare uppfattning om artiklarnas innehåll en snabb genomläsning. De 

vetenskapliga artiklarna skulle även uppfylla vetenskaplighetsgrad I eller II, enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall (se Bilaga 1 och 2). Utifrån denna 

mall poängsätts varje artikel och blir den sammanlagda poängsatsen > 80 % 

bedöms artikeln ha vetenskaplig kvalitet I. Vetenskaplig kvalitet II får artiklar som 

ligger mellan 70-79 % poängsats. Bedömningsfrågan som handlade om patienter 

med lungcancer har ersatts med ”koppling till ämnet”, som är mer relevant för 

denna litteraturstudie. Detta innebär en minskning med två poäng av totala 

poängsatsen.  

 

Kvalitetsgranskning bygger på faktorer som förekomst av en tydlig 

problemformulering och syfte, samt en relevant användning av metod för 

besvarande av syftet i de vetenskapliga artiklarna. Vidare bör det beaktas hur datan 

i artiklarna har analyserats i relation till vad resultatet visar. En annan aspekt av 

betydelse är metoddiskussionen för att kunna avgöra om den presenterade datan 

kan ha brister samt om författarna har beaktat detta (Friberg, 2006, s. 119-120). 

Vetenskapligheten hos samtliga artiklar är även verifierad hos UlrichsWeb. 

Exkluderingskriteriet var artiklar med ett annat perspektiv, som i allt för stor 

utsträckning berörde medicinska aspekter eller hade orelevant syfte för den 

föreliggande studien. Efter genomförande av åtta sökningar och granskning av 

artiklarna, upplevdes en mättnad i datainsamlingen. Sökningen resulterade i 14 

vetenskapliga artiklar, varav tolv kvantitativa från USA, Storbritannien och 

Kanada, samt två kvalitativa från Irland och Portugal. En kort sammanfattning 

över artiklarnas syfte och resultat visas i Bilaga 3.  

 

ANALYS AV DATA  

I en litteraturstudie består undersökningsmaterialet av tidigare dokumenterad 

kunskap, där frågorna ställs till litteratur istället för till personer. Ur de utvalda 

vetenskapliga artiklarna har väsentligt resultat, relaterat till denna studies syfte, 

extraherats och sammanställts. Det gjordes i ett antal steg, bland annat 

informationssökning, värdering, analys och sammanställning (Forsberg & 

Wengström, 2008, s.30-32). Bearbetning och analys av resultaten i artiklarna 
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genomfördes med inspiration av innehållsanalys, enligt Lundman och Graneheim 

(2008). 

 

Inledningsvis lästes samtliga artiklar i syfte att dels erhålla en överblick, dels finna 

meningsenheter som svarade mot litteraturstudiens syfte. Dessa enheter 

markerades, skrevs ner och översattes. Meningsenheter kan definieras som den 

bärande delen av texten och kan ”utgöras av ord, meningar och stycken” som hör 

ihop (Lundman & Graneheim, 2008, s.163). Under processen beaktades storleken 

på meningsenheterna, eftersom för stora meningsenheter försvårar analysprocessen 

samtidigt som för små meningsenheter också kan innebära problem, eftersom 

texten då kan bli tagen ur sitt sammanhang med följd att budskapets essens 

försvinner (Lundman & Graneheim, 2008, s. 163–164).  

 

För att göra informationen mer lätthanterlig kortades innehållet i 

meningsenheterna ner genom borttagning av orelevant information. Sedan 

organiserades meningsenheterna för att beskriva variationer av likheter och 

skillnader i artiklarnas innehåll (Lundman & Graneheim, 2008, s.163–166). I detta 

fall handlade dessa om riskfaktorer för hjärtinfarkt. Därefter skapades ett antal 

underkategorier, som exempelvis alkohol, psykosociala faktorer, motivation etc då 

dessa var återkommande ämnen som belystes i de vetenskapliga artiklarna. Dessa 

sorterades under två kategorier, som utgör enligt Friberg (2006, s. 146) 

sammanbundna kategorier och består av riskfaktorer respektive livsstilsförändring. 

Under arbetsgången lästes artiklarna upprepade gånger, både före och efter 

utvecklande av kategorier för att säkerställa tillförlitligt innehåll.  

 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s.77) ska noggranna etiska överväganden 

göras i samband med forskning. De artiklar som ingår i denna litteraturstudie är 

godkända av etiska kommittéer, och de forskningsetiska kraven kan därför anses 

tillgodosedda.  
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RESULTAT 

Granskningen av 14 vetenskapliga artiklar resulterade i en sammanställning av 

fysiska och psykologiska riskfaktorer för hjärtinfarkt samt förbyggande metoder. 

 

RISKFAKTORER 

Hög alkoholkonsumtion 

Mukamal et al. (2003) poängterar att alkohol kan vara en stark riskfaktor i 

samband med hjärtinfarkt, om den konsumeras sällan men i stora mängder. En 

studie gjord av Russell et al. (2009) visar att en stor alkoholkonsumtion på en gång 

har ett starkt samband med ökad risk av hjärtinfarkt, vilket anses vara tre till fyra 

drinkar per dag för män och speciellt för kvinnor.  Det är således av betydelse inte 

bara mängd alkohol i sig, utan även hur mönstret för alkoholintaget ser ut. Det 

uppstår en större risk om alkoholintaget sker vid ett tillfälle, än om det är utspritt 

över en tidsperiod. 

 

Rökning 

Det föreligger ett samband mellan att ju större tobakskonsumtionen, desto större är 

risken för akut hjärtinfarkt (Lanas et al., 2007). Risken att få en akut hjärtinfarkt 

innan 60 års ålder är större för män jämfört med kvinnor och en av anledningarna 

anses vara relaterat till användning av tobak som sker i tidigare ålder hos män. 

Män har 27,6 % högre risk tillföljd av rökning jämfört med kvinnor; männens risk 

ökade med 60,6 %, medan för kvinnor ökade risken med 33 % (Anand et al., 

2008). En kohortstudie av Hardoon et al. (2008) visade att rökning hade störst 

effekt på risk för hjärtinfarkt. 

 

Psykosociala faktorer 

Stress 

Flera studier visar på att stress ökar risken för hjärtinfarkt (Albert, Chae, Rexrode, 

Manson, & Kawachi, 2005; Condon & McCarthy, 2006; Lanas et al., 2007; 

Murray, Manktelow & Clifford, 2000). Enligt Condon och McCarthy (2006) kan 

en källa till stress ses som exempelvis överarbete, missbruk, fattigdom som orsakar 

ekonomisk stress, och hantering av för många roller samtidigt, såsom att vara 

förälder, partner och yrkesarbetande. Det finns ett starkt samband mellan 
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äktenskaplig stress och ökad risk för hjärtinfarkt. De uppräknade faktorerna är ett 

stort problem och framkommer i ett flertal intervjuer. En intervjuperson uttryckte 

det som ”I think stress and worry were a big factor in me getting sick . . .” 

(Condon & McCarthy, 2006, s. 40) och en annan som “I suppose stress was a 

factor (pause) I was always pushing myself further than I could go and trying to 

burn the midnight oil . . .” (Condon & McCarthy, 2006, s. 40). Resultatet kan 

sammanfattas som att deltagarnas kunskap om stresshantering var bristfällig, och 

deras försök att hantera den dagliga stressen genom ignorans varken var 

framgångsrik eller hälsosam (Condon & McCarthy, 2006).  

 

I studien utförd av Murray et al. (2000) framgick det att åtta av tio deltagare trodde 

att stress var den dominerade riskfaktorn, och att för mycket stress tär på kroppen, 

vilket gör att dess funktioner slutligen upphör att fungera. Meneses et al. (2007) 

rapporterade att under datainsamlingen berättade nästan samtliga individer att de 

har utsatts för någon källa till stress. Deltagarna rapporterade att stressen orsakades 

både av något i deras personliga och professionella liv. På det personliga planet, 

var ekonomiska problem, social isolering eller andra familjekonflikter orsaken till 

stress.  Andra utlösande faktorer till hjärtinfarkt ansågs vara konkurs eller 

arbetslöshet, ökat ansvar eller volym av arbete och arbete som i sig är stressigt, 

exempelvis chaufförer inom kollektivtrafiken. Dessa deltagare var i relativt liten 

utsträckning oroliga för sin egen hälsa eller hälsa hos anhöriga, trots förekomst av 

de ovanstående riskerna. 

 

Depression 

Förändrad livsstil och vanor kan för många innebära inte bara ändring av 

exempelvis kost- och motionsvanor utan också en påverkan på livet ur ett socialt 

perspektiv. När de sociala aspekterna, som exempelvis pubbesök och rökning tas 

bort från individen, försvinner en del av en social samvaro. För ensamstående 

människor kan detta vara förenat med känslor av depression och ensamhet, vilket i 

slutändan kan leda till återfall av gamla vanor (Condon & McCarthy, 2006).  

 

Ångest 

Fem procent av befolkningen bedöms ha ångest och förekomsten är två - tre 

gånger högre hos kvinnor än män. Fobisk ångest, där klaustrofobi (rädsla för 
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slutna utrymmen) och agorafobi (torgskräck) hade störst samband med hjärtinfarkt 

jämfört med andra fobier, kan både direkt och indirekt leda till ökad risk för 

hjärtinfarkt. De direkta orsakerna är en ansamling av negativa känslor och 

emotionell stress, som inverkar på utvecklingen av åderförkalkning, lägre trösklar 

för ventrikulär arytmi och plötslig hjärtdöd. De indirekta orsakerna är ohälsosam 

livsstil, såsom rökning, dålig kost och fysisk inaktivitet vilket bidrar med 

ytterligare riskfaktorer för hjärtinfarkt. Kvinnor med fobisk ångest tenderar att ha 

en historia av diabetes, hypertoni och är sannolikt mer överviktiga, storrökare och 

mindre fysiskt aktiva. Alla dessa faktorer kan leda till hjärtinfarkt och har inte 

samband med ålder (Albert et al., 2005). 

 

LIVSSTILSFÖRÄNDRING 

Fysisk aktivitet 

Regelbunden fysisk aktivitet är en förebyggande faktor för att minska risken att 

drabbas av hjärtinfarkt (Anand et al., 2008, Lanas et al., 2007, Li et al. 2006). 

Fysisk aktivitet behöver inte innebära intensiv eller avancerad träning, enligt Li el 

al. (2006) som förespråkar promenad i rask takt 30 minuter dagligen. Steffen-

Batey et al. (2000) visar att patienter som förblev fysiskt aktiva eller ökade sin 

aktivitet hade en 79 % respektive 89 % lägre risk för dödsfall. Detta med kontroll 

för kön, etnisk tillhörighet och svårighetsgrad på första hjärtinfarkt. 

 

Kostrelaterat 

En hälsosam kost, med mycket frukt och grönsaker är nyttigt och sänker risken för 

hjärtinfarkt (Joshipura et al., 2001; Lanas et al., 2007; Åkesson, Weismayer, 

Newby & Wolk, 2007). Den största riskfaktorn som Lanas et al. (2007) hittade var 

övervikt och en av anledningarna till denna är ohälsosam kost. Ett BMI mellan 19 

och 24,9 speglar en idealvikt. Ett högt BMI är delvis relaterat till ohälsosam kost. 

Li et al. (2000) menar att en person med BMI ≥ 40 har fem gånger så stor risk att 

drabbas av hjärtinfarkt jämfört med en person som har ett idealt BMI. För varje 

enhetsökning av BMI ökar risken med åtta procent, vilket visar att det är bättre att 

gå upp och ner i vikt än att sakta öka i vikt.  

 

Vid nyttig kost, som bland annat består av frukt, grönsaker och fullkorn uppstår en 

positiv effekt, vilket beror på dess innehåll av vitamin C, fibrer och mineraler 
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(Joshipura et al., 2001; Åkesson et al., 2007). Joshipura et al. (2001) rapporterar att 

den lägsta risken för hjärtinfarkt finns vid konsumtion av gröna bladgrönsaker och 

grönsaker av korsblommiga växter samt frukter och grönsaker rika på c-vitamin. 

Konsumtion av grönsaker och frukt har en indirekt förebyggande effekt mot 

hjärtinfarkt, och det råder ett omvänt samband mellan antal portioner frukt och 

grönt relaterat till risken för hjärtinfarkt.  

 

Kunskap 

Det finns tecken på att människor har brist på kunskap och ibland felaktiga 

uppfattningar om risker för hjärtinfarkt. En 45-årig deltagare i en intervju 

berättade: “You are always thinking that it will happen one day when you are 60 

or 70. I never thought it would happen so quickly” (Condon & McCarthy, 2006, s. 

39). Detta exemplifierar att en del individer har fått uppfattningen att hjärtinfarkt 

drabbar människor över 60 år, vilket medför att människor under 60 år skjuter 

fram behövd livsstilsförändring (Condon & McCarthy, 2006). I studien gjord av 

Murray et al. (2000) intervjuades deltagarna om sin uppfattning angående orsaken 

till deras infarkt. Fem av tio deltagare angav stress som en av orsakerna till 

hjärtinfarkt, andra faktorer som nämndes var ödet, faktorer i arbetet, fysisk 

inaktivitet och otur. Ingen angav ohälsosam kost som bidragande orsak, trots att 

alla deltagare i studien hade ett BMI > 25. Istället menade deltagarna att sociala 

samt kulturella faktorer medförde att individen tog mindre ansvar över 

konsekvenser för den egna livsstilen. De dominerande kunskapskällorna om 

hjärtinfarkt var TV och tidningar, samtidigt var det få som angav läkare och 

sjuksköterskor som kunskapskälla. Condon och McCarthy (2006) rapporterar även 

att sjukhuspersonal sågs bara som en källa till information, och inte som en källa 

till stöd för långsiktig livsstilsförändring.  

 

Kunskap hos anhöriga har också inflytande på individer, som är drabbad av 

hjärtinfarkt. I studien gjord av Condon och McCarthy (2006) framgick det 

frustration från patienternas sida över att deras anhöriga blivit överbeskyddande 

sedan hemkomst från sjukhuset. Detta fick en negativ effekt och kunde leda till 

spänningar och motstånd. Detta visar att det kan finnas ett betydande behov av råd 

och stöd för familjemedlemmar, för att de ska kunna hantera situationen utan att 

försämra den drabbades tillstånd.  
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Motivation 

Många människor vet om sina dåliga vanor, men saknar av olika anledningar 

motivation för att ändra de eller upprätthålla de gjorda förändringarna (Condon & 

McCarthy, 2005). En deltagare i studien menade: “I will try to change physical 

activity but I'm not sure that I will succeed. I will slow down because the doctors 

say I have to and for no other reason.” (Murray et al., 2000, s. 1231). Anledning 

till svårigheter med att behålla motivationen kan vara att många människor sätter 

igång med för många förändringar på en gång. Detta kan vara orealistiskt på sikt 

och bli för stort. Resultatet visar att man bör koncentrera sig på en åtgärd i taget 

och genomföra den, då det lönar sig på lång sikt (Condon & McCarthy, 2005).  

 

Överlevare från en hjärtinfarkt får ett helt annat perspektiv på livet, denne vet 

varför det har hänt och ser det som en andra chans i livet. “I think that I was just 

lucky, some would tell you that I was extremely lucky so I will just have to make 

the most of it . . .” (Condon & McCarthy, 2006, s. 39). Efter en hjärtinfarkt finns 

det en tendens bland människor att vara mera motiverade, samtidigt som de även 

har mer kunskap om risker och orsaker till hjärtinfarkt (Condon & McCarthy, 

2006). 

 

Måttlig alkoholkonsumtion 

Studier har visat att alkohol i måttlig mängd har en positiv inverkan, och en 

skyddande effekt mot hjärtinfarkt och andra hjärt- och kärlsjukdomar (Britton, 

Gaziano, Sesso & Djoussé, 2009; Condon & McCarthy, 2006; Lanas et al., 2007; 

Mukamal et al. 2003; Åkesson et al., 2007). Mukamal et al. (2003) har visat att 

människor som konsumerar omkring femtio gram alkohol varje dag har den lägsta 

risken att drabbas av hjärtinfarkt. Exempelvis män som ökade sin konsumtion från 

icke konsumtionen hade en lägre förekomst av hyperkolesterolemi, vilket är en 

annan riskfaktor för hjärtinfarkt. En ökning från denna konsumtion med mindre än 

fem gram per dag inverkar varken positivt eller negativt på risken att drabbas, 

medan Britton et al. (2009) menar att fem till sju drinkar varje vecka har ingen 

förebyggande inverkan på risken för hjärtinfarkt. Vidare är det av betydelse vilken 

typ av alkohol som konsumeras, och generellt är rött vin mer effektivt för 

minskning av risken av hjärtinfarkt jämfört med öl, sprit och vitt vin. 
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DISKUSSION 

Syftet med den föreliggande studien var att beskriva hur individen på egen hand 

kan förebygga uppkomst av en hjärtinfarkt eller att drabbas av ännu en hjärtinfarkt. 

Detta resultat ska diskuteras ur sjuksköterskeperspektiv och hur de kan på bästa 

sätt förmedla de bakomliggande riskfaktorer respektive förebyggande aspekter vid 

patientkontakt. 

 

RESULTATDISKUSSION 

Det är inte alltid patienterna förstår vad läkaren säger eller att läkaren tar sig tid att 

förklara tillräckligt utförligt. Arbetet som sjuksköterska och den närhet till 

patienter som det innefattar, gör sjuksköterskans roll viktig för att få patienterna att 

känna sig trygga (Svedlund, Danielson & Norberg, 1999). I sin profession möter 

sjuksköterskan patienter med varierad kunskap och medvetande om orsaker till sitt 

tillstånd eller de risker för sjukdom som finns, relaterat till deras livsstil. Med 

bakgrund mot att dagens samhälle har förändrats jämfört med för 30 år sedan, 

exempelvis förekommer mer stress, snabbmat, ökad datorisering och fysisk 

inaktivitet, kan det innebära att människor befinner sig i riskzonen för hjärtinfarkt 

utan att veta om det. Samband mellan riskfaktorer respektive förebyggande 

insatser och hjärtinfarkt är inte självklara för alla människor, vilket framgår av 

Condon och McCarthy (2006) samt Murray et al. (2000) i resultatet. Att kunna 

förmedla kunskap och information om livsstil och risker för sjukdomar, däribland 

hjärtinfarkt, är därför en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter.  

 

Det finns en del faktorer som individen inte kan påverka; dessa är kön och de 

genetiska förutsättningarna. Individen kan emellertid genom medvetenhet om detta 

vara extra noggrann vad gäller undvikande av riskfaktorer. Riskfaktorer som finns 

kopplade till hjärtinfarkt är relaterade till livsstil och vanor, bland vilka alkohol 

och rökning har en viktig inverkan. I stora mängder har alkohol en mycket negativ 

inverkan på risken för hjärtinfarkt, samtidigt har ”måttliga mängder” rapporterats 

ha en förebyggande funktion (Carter et al., 2010). Definition av måttliga mängder 

kan vara en utmaning eftersom flera faktorer kan spela roll, exempelvis alltifrån 

kön, kroppsvikt, dagsformen etc som påverkar alkoholens effekter. Definitionen är 
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således något otydlig och det råder olika uppfattningar; vid osäkerhet är det viktigt 

att rådgöra med en läkare.  

 

Det är av betydelse att ha i åtanke att alkohol kan vara svårhanterligt, exempelvis 

kan människor långsamt utveckla ett beroende och det som var en lagom mängd 

ökas gradvis. Denna risk är speciellt stor för människor med predisposition för 

alkoholism, vilket anses bland annat vara ärftligt. Det är vidare viktigt att titta på 

anledningen till varför människor konsumerar alkohol, och en del kanske använder 

det som ”egen medicinering” mot ångest, depression och stress. En del människor 

dricker för att må bättre psykiskt, samtidigt som alkohol faktiskt kan ge psykiska 

problem, i form av ångest, depression etc. Sammantaget som alkohol kan vara bra 

för vissa kroppsliga funktioner och organ, kan det skada andra funktioner, 

exempelvis kan det vara en påfrestning på mage och lever. Vid sjuksköterskans 

rekommendationer kan det vara av betydelse att beakta individens nuvarande 

livsstil, och exempelvis om alkohol redan ingår i individens vanor kan det vara 

positivt att förtydliga hur viktigt det är med en ”måttlig” konsumtion istället för att 

helt avråda. Det skulle kunna inverka negativt på individens sociala liv eller 

försvåra övergången till en mer hälsosam livsstil, om denne inte får ha något 

”glädjeämne” kvar i sitt liv. Ovanstående resonemang ligger i linje med Mukamal 

och Rimm (2001) som menar att det kan vara svårt att avgöra skillnaden mellan 

nackdelar och fördelar med alkohol då alla är olika och olika känsliga för skador. 

Avslutningsvis är upplysningen om alkoholens effekter och rekommendationer, 

något som sjuksköterskan måste göra i enskilda fall utifrån individens bakgrund 

och nuvarande livsstil.  

 

Alkoholvanor kan för en del människor vara kopplade till mindre bra vanor, som 

rökning. Rökning ökar risken för hjärtinfarkt och det är något som sker redan i 

tidig ålder, vilket påtalas av Lanas et al. (2007). Sjuksköterskans roll här kan vara 

att upplysa vilka fysiska och psykologiska hjälpmedel det finns vid rökavvänjning. 

Ett sätt att motivera och upplysa om baksidor med rökning är kanske att visa på 

fler negativa konsekvenser av rökning än just de individuella. Dessa kan vara att 

de egna rökvanorna kan på sikt inverka på barn- och ungdomarnas vanor, att 

rökningen utsätter omgivningen för passivrökning och att rökning har en 

interagerande inverkan på flera hälsoaspekter. Rökning kan för en del människor 
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vara en form av ångest- och stresslindrare. Om detta perspektiv uppmärksammas 

av sjuksköterskan kan de tillsammans med patienten kanske upptäcka andra 

underliggande orsaker till vanorna samtidigt som sjuksköterskan kan ge 

information om andra, bättre sätt att hantera de psykosociala påfrestningarna. 

 

Vi lever i ett stressfullt samhälle med många krav och mål som ska uppnås och kan 

utgöra en psykologisk påfrestning, exempelvis höga karriärsmål, god ekonomi, 

utseendefixering, bilda familj etc. Lite stress kan ha en positiv inverkan för att 

kunna prestera det lilla extra, men hög kontinuerlig stress skadar människan. 

Stress, ångest och depression kan både ha en direkt negativ inverkan på risken för 

hjärtinfarkt, såväl som en indirekt genom att förhindra en hälsosam livsstil. De 

flesta människor har någon grad av stresstolerans och många känner inte ens av 

det, vilket är farligt då individerna kanske inte alltid är medvetna om sin dåliga 

livssituation och inte heller då gör något åt den. De direkta negativa effekterna av 

stress och ångest är den påfrestning på organismen, som uppstår på grund av en 

ständig fysiologisk aktivering (Cassidy, 2003, s. 24-25). De indirekta effekterna av 

stress uppstår genom en ond cirkel av sömnbrist och sömnproblem, sämre 

kostvanor och mindre lust att utöva fysisk aktivitet. Sammantaget inverkar stress 

och andra psykosociala faktorer både direkt på kroppen och indirekt genom att 

förutsättningar för en hälsosam livsstil försämras, samtidigt som människor då 

även kanske tenderar att använda lindrande metoder (som alkohol), istället för att 

söka hjälp och stöd. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att beakta detta och 

medvetandegöra patienten om sin livssituation, samt ge upplysning om andra 

alternativ i form av kontakt med kurator, läkare etc.  

 

För att förebygga att drabbas av en hjärtinfarkt kan man regelbundet utöva fysisk 

aktivitet. Precis som Li et al. (2006) anser i resultatet så behöver det varken vara 

avancerat eller påkostat, utan handlar mer om att vara aktiv på daglig basis. Det 

räcker dock inte bara att träna utan det är viktigt att ha en nyttig kost, vilket 

innebär att bland annat dagligen äta frukt, nötter, fullkorn och grönsaker. Detta gör 

att individen även lättare kan bevara en hälsosam vikt. Övervikt mäts oftast i BMI. 

BMI är emellertid inte det optimala testet då det lätt kan vara missvisande på 

personer med mycket muskler, långa personer och barn/ungdomar. För att 

komplettera detta kan man mäta midjemåttet, och då få en mer rättvis uppfattning 
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om personens vikt ur hälsoaspekten. Min tolkning är att detta tyvärr oftast inte 

görs inom vården där endast BMI-värden undersöks. 

 

En del överviktiga människor är nöjda med sin vikt och kropp, möjligen för att de 

inte påverkas av dagens skönhetsideal, och därför ser ingen anledning till att ändra 

sina livsvanor. En negativ aspekt av detta är den ökade risken för hjärtinfarkt. 

Sjuksköterskan har en viktig roll att informera, motivera och stödja patienter vad 

gäller vikt och hälsa men även kanske rekommendera vidare hjälp i form av dietist 

och eventuellt kurator.  

 

Det finns flera faktorer till varför människor inte ändrar sina ohälsosamma 

livsvanor. Ibland kan det bero på okunskap och felaktiga uppfattningar om 

riskerna för hjärtinfarkt, precis som det framgår i resultatet. Sjuksköterskan är 

viktig i rollen som informationskälla. Samtidigt finns det människor som trots att 

de är medvetna om riskerna och ligger exempelvis i riskzonen, ändå inte förändrar 

sina vanor. Det kan bland annat bero på tidsbrist och ekonomi. Många upplever att 

det är dyrare att äta hälsosammare mat, att det tar längre tid att förbereda etc. 

Sedan kan kulturella och sociala faktorer spela en viktig roll, ett exempel kan vara 

USA och Storbritannien där snabbmat är en vanlig del av livet. De sociala 

faktorerna har också en stark inverkan, exempelvis förekommer det en stor 

alkoholkultur bland studenter på universitet, och många blir påverkade av sina 

sociala kretsar. Det kan till och med vara svårt att upprätthålla goda vanor, just på 

grund av sociala aktiviteter och det blir också en bortförklaring som individen 

använder, när de inte lyckas följa sin hälsosamma plan. I slutändan beror det dock 

på individen om denne drabbas av en hjärtinfarkt eller inte, eftersom alla 

människor har ett eget ansvar för sitt liv. Ovanstående resonemang belyser 

problematiken mellan å ena sidan ha kunskap om risker, å andra sidan att hitta 

motivationen till förändring och upprätthållande av hälsosamma vanor. En annan 

anledning till varför övergången från kunskap till livsstilsförändring är svår och att 

motivationen inte alltid består, är att en del individer kanske börjar med för många 

förändringar på samma gång. Detta visar att individen möjligen måste få 

professionell hjälp med att prioritera och lägga upp de nödvändiga förändringarna.  
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En av faktorer som kan vara till hjälp för att upprätthålla motivationen är anhöriga 

och vänner till individen som befinner sig i riskzon. Människor i den närmaste 

kretsen ser individens situation ur ett annat perspektiv, och kan vara en källa till 

hjälp, stöd och motivation för den som vill eller behöver förändra sina dåliga 

vanor. Enligt studien gjord av Condon och McCarthy (2006) framgick det 

emellertid att anhöriga behöver råd och stöd om hur man hanterar situationen 

hemma. Det är inte bara läkarens roll utan också sjuksköterskan, att kunna vägleda 

och motivera patienter samt anhöriga, som del i deras dagliga arbete. Det är även 

viktigt att inte bara lägga fokus på själva problemet, exempelvis stress och ångest, 

utan även försöka se de bakomliggande orsakerna för att förstå varför patienten 

mår som den gör. 

 

Läkare och sjuksköterskor uppfattades inte alltid som en kunskapskälla, utan 

människor tenderade att hämta sin information från TV och tidningar. Detta visar 

att informationsförmedlingen från sjuksköterska till patient måste förbättras. Det 

viktigaste är dock kanske att sjuksköterskorna inte bara blir en källa till 

information, utan också en källa till stöd för långsiktig livsstilsförändring. Här 

kommer utbildningens roll in som en viktig faktor. Att redan i 

sjuksköterskeutbildningen inte bara förmedla relevant kunskap om symtom på, 

orsaker till och behandling av sjukdomar etc., utan även utveckla studenternas 

förmåga att kommunicera med patienter och anhöriga. Jag anser att det skulle 

kunna vara givande om man exempelvis kunde lägga större vikt vid den mentala 

hälsan samt näringslära, via praktiska och teoretiska moment i utbildningen. 

Exempelvis ha kunskap om hur en patient kan motiveras till en livsstilsförändring, 

eftersom att bara vidarebefordra en patient till exempelvis en psykolog eller en 

dietist är kanske inte alltid en fungerande lösning. En del människor kan uppfatta 

detta som ett för stort och allvarligt steg, och det hade då varit bättre om de fick 

hjälp av sjuksköterskan. 

 

Avslutningsvis har studien belyst att det förekommer en rad faktorer som ökar 

risken för hjärtinfarkt, men för att kunna använda sig av denna kunskap bör 

individen inte bara bli informerad utan även motiverad till att utifrån den nya 

kunskapen göra de nödvändiga livsstilsförändringarna. Sjuksköterskans har en 

betydelsefull roll, vilket tidigare studier har visat (Condon & McCarthy, 2006). 
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Oftast förmedlas kunskapen, men individen blir inte alltid motiverad till 

förändringarna i sin livsstil. Inför framtida forskning skulle detta kunna undersökas 

för att belysa vilka faktorer som bidrar till överensstämmelse mellan kunskap och 

motivation, både ur sjuksköterskans position, exempelvis dennes attityd respektive 

engagemang och individens perspektiv; individen kanske förnekar riskerna med 

den egna livsstilen. Vidare skulle man kunna forska och ytterligare belysa hur de 

olika riskfaktorer och även könsaspekten interagerar och påverkar varandra, både 

som en positiv och negativ aspekt i syfte att förebygga hjärtinfarkt. 

 

METODDISKUSSION 

Alla artiklar var på engelska och innan analysen inleddes gjordes översättningen 

av de väsentliga till svenska. Detta gjordes så noggrant som möjligt i syfte att inte 

ändra på innehållet, men översättningen kan ändå medföra en viss tolkning och en 

egen vinkling kan ha gjorts. En annan svaghet kan vara kopplat till inkluderings- 

och exkluderingskriterier, då uteslutande av vissa artiklar alltid kan medföra 

bortfall av viktig data. Styrkorna i uppsatsen är att de ingående vetenskapliga 

artiklarna både var kvalitativa respektive kvantitativa. Detta innebär att inte bara 

frågorna som ”hur mycket” och ”vad” besvaras, utan även ”varför” det vill säga en 

inblick i de mer bakomliggande förklaringarna och orsaker. Samtidigt kan en 

avgränsning göra materialet preciserat och uppdaterat, vilket har varit syftet med 

den nuvarande studien. 
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BILAGA 1. BEDÖMNINGSMALL FÖR KVANTITATIV METOD EFTER MODIFIERING (CARLSSON OCH 

EIMAN, 2003) 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas  1/3  2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Inte angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod         

Metodval adekvat till frågan Inte angiven Inte relevant Relevant   

Metodbeskrivning (repeterbarhet möjlig) Inte angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, representativ) Inte acceptabel  Låg  Medel God 

Koppling till ämnet Nej Ja     

Bortfall Inte angivigt > 20 % 5-20% < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys 

saknas/ja 

Nej     

          

Etiska aspekter  Inte angivet Angivet     

Resultat         

Frågeställning besvarad Nej  Ja     

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller 

etc.) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys (beräkningar, metoder, 

signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra    

Confounders Inte kontrollerat Kontrollerat     

Tolkning av resultatet Inte acceptabel Låg  Medel God 

Diskussion         

Problemanknytning Saknas  Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas  Låg God   

Anknytning till tidigare forskning Saknas  Låg Medel God 

Slutsatser         

Överensstämmelse med resultat (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

Total poäng (max 45 p) Poäng Poäng Poäng Poäng 

          

Poäng tot:   Grad I: 80 %     

%   Grad II: 70 %     

Grad:   Grad III: 60 %   

 



 

 

 

 

BILAGA 2. BEDÖMNINGSMALL FÖR KVALITATIV METOD EFTER MODIFIERING (CARLSSON OCH 

EIMAN, 2003) 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas  1/3  2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Inte angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod         

Metodval adekvat till frågan Inte angiven Inte relevant Relevant   

Metodbeskrivning (repeterbarhet 

möjlig) 

Inte angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas  Finns     

Urval (antal, beskrivning, 

representativ) 

Inte acceptabel  Låg Medel God 

Koppling till ämnet Nej Ja     

Bortfall Inte angivigt > 20 % 5-20% < 5 % 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/ja Nej     

          

Etiska aspekter  Inte angivet Angivet     

Resultat         

Frågeställning besvarad Nej  Ja     

Resultatbeskrivning  Saknas Otydlig Medel Tydlig 

(redovisning, kodning etc.)         

Tolkning av resultatet (citat, kod, teori 

etc.) 

Inte acceptabel Låg  Medel God 

Diskussion         

Problemanknytning Saknas  Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas  Låg God   

Anknytning till tidigare forskning Saknas  Låg Medel God 

Slutsatser         

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg  Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

Total poäng (max 43 p) Poäng Poäng Poäng Poäng 

          

Poäng tot:   Grad I: 80 %     

%   Grad II: 70 %     

Grad:   Grad III: 60 %   

     



 

 

 

 

BILAGA 3. ÖVERSIKT AV RESULTATDELENS ARTIKLAR 

Författare, 

Årtal, Land 

Studiens syfte Design Deltagare 

(/bortfall) 

Analys

metod 

Huvudresultat Grad 

Albert el al. 

(2005) USA 

Undersöka 

sambandet 

mellan fobiska 

ångest och 

hjärtinfarkt 

hos kvinnor  

Kvantitativ 

studie. 

Kohort 

studie med 

frågeformul

är med 

frågor om 

riskfaktorer 

för 

kranskärlssj

ukdom, 

klimakterie

t status och 

livsstil, 

uppdatering 

var andra år 

i 12år.  

72359 

kvinnor 

deltog 

Haensze

l X
2-

test, 

linjär 

regressi

onsanal

ys 

Höga nivåer av 

fobisk ångest ökar 

risken för hjärtinfarkt 

1 

Anand et al. 

(2008) 

Kanada 

Att fastställa 

om det finns 

skillnader i 

riskfaktorer 

mellan män 

och kvinnor 

för att kunna 

förklara varför 

kvinnor 

utvecklar akut 

hjärtinfarkt 

senare än män. 

Kvantitativ 

studie. 

Global 

komparativ.  

27 098 

deltagare 

från 52 

länder, 

6787 varav 

kvinnor. 

Multipel 

logistisk 

regressi

on  

Kvinnor upplever sin 

första akut 

hjärtinfarkt i 

genomsnitt 9 år 

senare än män. De 

nio riskfaktorerna 

som presenteras i 

studien står för mer 

än 90% av fallen av 

hjärtinfarkt. 

Skillnaden mellan 

könen kan förklaras 

med den högre risken 

som ung man än som 

ung kvinna. 

1 

Britton et al. 

(2009) USA 

Undersöka om 

måttlig 

alkoholkonsu

mtion minskar 

risken för 

hjärtinfarkt 

hos patienter 

med hypertoni. 

Kvantitativ 

studie. 

Kohort 

studie. 

Frågeformu

lär. 

5164 som 

var friskt 

från hjärt- 

och 

kärlsjukdo

m vid 

studiestart. 

Cox 

regressi

on 

analys. 

Omvänt förhållande 

mellan måttlig 

alkoholkonsumtion 

och hjärtinfarkt hos 

hypertensiva män 

2 



 

 

 

 

Författare, 

Årtal, Land 

Studiens 

syfte 

Design Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Gr

ad 

Condon & 

McCarthy 

(2006) 

Irland 

Undersöka 

patienters 

perspektiv på 

att göra 

livsstilsförän

dringar efter 

hjärtinfarkt.  

Deskripti

v 

kvalitativ 

studie 

med 

semi-

strukturer

ade 

intervju 

av 

deltagarna 

sex 

veckor 

efter 

hjärtinfar

kt 

10 deltagare Tematisk 

analys och 

framtaganden 

av teman 

Patienterna 

upplevde det 

särskilt svårt med 

rökavvänjning 

och 

stresshantering. 

Dels pga. 

bristande 

professionell 

hjälp i samhället, 

men också egen 

motivation. 

Anhöriga var 

överbeskyddande 

vilket var en 

källa till 

frustration och 

försämringen för 

patienterna. 

1 

Hardoon et 

al. (2008) 

USA 

Undersökt 

samband 

mellan 

förändring i 

riskfaktorer 

och 

förändring av 

förekomst av 

hjärtinfarkt 

över en 

period av 25 

år. 

Kvantitati

v studie. 

prospekti

v 

kohortstu

die, 

frågeform

ulär och 

intervju 

baserade 

på 

frågeform

ulär.  

7735 män Multipel 

logistisk 

regression  

Minskad rökning 

var den största 

anledningen till 

minskad 

förekomst av 

hjärtinfarkt följt 

av förändring i 

blodtryck och 

kolesterol.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Författare, Årtal, 

Land 

Studiens 

syfte 

Design Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmetod Huvudres

ultat 

Gra

d 

Joshipura et al. 

(2001) USA 

Att 

utvärdera 

sambandet 

mellan 

frukt/gröns

aker 

konsumtion

en och risk 

för 

hjärtinfarkt  

Kvantitati

v studie. 

prospektiv 

kohortstud

ie, 

frågeform

ulär 

126 399 

deltagare 

(kvinnor n=84 

251, män n=42 

148) 

Multipel 

logistisk 

regression  

Användnin

gen av 

frukt och 

grönsaker 

minskar 

risken för 

hjärtinfarkt 

1 

Lanas et al. 

(2007) USA 

Fastställa 

effekten av 

kardiovask

ulära 

riskfaktorer 

för akut 

hjärtinfarkt 

och 

eventuella 

olikheter i 

olika 

områden. 

Kvantitati

v studie. 

Internatio

nell 

komparati

v studie. 

30125 deltagare Deskriptiv 

statistisk. 

Pearsons 

korrelationsan

alys. X2-test, 

t-test och 

logistisk 

regression  

Att ändra 

till en mer 

hälsosamt  

livsstil har 

en stor 

inverkan på 

risken för 

akut 

hjärtinfarkt  

1 

Li el al. (2006) 

USA 

Undersöka 

om fysisk 

inaktivitet 

och fetma 

kan 

förutsäga 

hjärtinfarkt 

hos kvinnor 

Kvantitati

v studie. 

Kohortstu

die. 

Frågeform

ulär med 

frågor om 

medicinsk 

historia 

och 

livsstil 

88393 kvinnor 

deltog 

Multipel 

logistisk 

regression 

och 

multivariata 

analyser 

Övervikt 

och fysiskt 

inaktivitet 

bidrar till 

utveckling 

av 

hjärtinfarkt 

hos 

kvinnor 

1 

Meneses et al. 

(2007) Portugal 

Undersöka 

samband 

mellan 

psykosocial

a 

riskfaktorer 

bland 

individer 

med 

hjärtinfarkt, 

speciellt 

depressione

ns inverkan 

på 

dödighet. 

Kvantitati

v studie 

med 

frågeform

ulär och 

intervjuer. 

134 deltagare 

med hjärtinfarkt 

Korrelationsa

nalys enligt 

Kendalls tau-

b, Mann-

Whitney U 

och Wilcoxon 

test 

Betydligt 

högre 

nivåer av 

depression 

förekomme

r patienter 

med 

hjärtinfarkt

. Flera 

samband 

mellan 

kända 

riskfaktorer 

och 

psykologis

ka 

variabler. 

2 

 

 



 

 

 

 

Författare, 

Årtal, Land 

Studiens 

syfte 

Design Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmet

od 

Huvudresultat Gr

ad 

Mukamal et 

al. (2003) 

Storbritanni

en 

Undersöka 

rollen av 

dryckesmöns

tret och typ 

av alkohol 

och samband 

med risken 

för 

hjärtinfarkt.  

. 

Kvantitativ 

studie. 

Longitudin

ell 

design. 

Komparativ 

studie. 

Frågeformu

lär  

38 077 

manliga  som 

var utan 

hjärt-

kärlsjukdom 

och cancer 

vid 

studiestart. 

Deskriptiv 

statistisk. 

Pearsons 

och 

Spearsmans 

korrelations

analys 

Män som ökade sin 

alkoholkonsumtion 

genom att en 

måttlig mängd 

under  

uppföljningen hade 

en minskad risk för 

hjärtinfarkt. 

Måttlig definieras 

som minst tre till 

fyra dagar per 

vecka. Varken 

typen av dryck 

eller Andelen som 

förbrukas i 

samband med 

måltid förändras 

kraftigt i 

föreningen.  

1 

Murray et 

al. (2000) 

Storbritanni

en 

Att 

undersöka 

sociala och 

kulturella 

faktorer vid 

uppfattningar 

om 

patientens 

kardiovaskul

ära risk och 

avsedda 

livsstilsförän

dringar. 

Kvalitativ 

studie. 

Intervjuer 

baserade på 

semi-

strukturera

de 

frågeformul

är. 

 

 

 

30 deltagare Tematisk 

analys och 

framtagand

en av 

teman 

Resultatet visar 

potentiellt samspel 

mellan "social" och 

"kulturell" 

bakgrund och 

uppfattningar av 

risk för 

hjärtinfarkt, samt 

oöverensstämmelse 

mellan 

uppfattningar om 

risk och 

uppfattningar om 

patienternas 

avsedda 

livsstilsförändring. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Författare, 

Årtal, Land 

Studiens 

syfte 

Design Deltagare 

(/bortfall) 

Analysmeto

d 

Huvudresult

at 

Gr

ad 

Russell et al. 

(2009) USA 

Att skapa 

en modell 

över det 

linjära 

sambande

t mellan 

mängd 

konsumer

ad alkohol 

och risk 

för 

hjärtinfar

kt.  

Kvantitativ 

studie med 

frågeformulä

r. 

Komparativ 

studie.  

4824 deltagare Pearsons 

korrelationsa

nalys. X2-

test, t-test 

och logistisk 

regression  

Risken för 

hjärtinfarkt 

minskade 

med frekvens 

av 

alkoholkonsu

mtion men 

ökade vid 

större mängd 

konsumerad 

alkohol. 

2 

Steffen-Batey et 

al. (2000) USA 

Undersök

a 

samband 

mellan att 

drabbas 

av 

ytterligare 

en 

hjärtinfar

kt och 

fysisk 

aktivitet.  

Kvantitativ 

studie. 

Kohort 

studie. 

Intervjuer 

baserat på 

frågeformulä

r 

406 deltagare T-test, 

Haenszel 

X2-test och 

Cox 

regressionsa

nalys 

Fysisk 

aktivitet 

spelar en 

viktigt roll i 

förebyggand

e av en andra 

hjärtinfarkt. 

Om 

individen 

ökar eller 

förblir fysiskt 

aktiv hade 

det lägre risk 

att drabbas 

igen eller dö.  

1 

Åkesson et al. 

(2007) USA 

Klargöra 

fördelar 

med en 

kombiner

ad 

hälsosam 

kost och 

livsstil när 

det gäller 

att 

påverka 

risken för 

hjärtinfar

kt hos 

kvinnor. 

Kvantitativ 

studie. 

Populationsb

aserad 

prospektiv 

kohortstudie 

av svenska 

kvinnor. 

Frågeformulä

r 

24 444 

postmenopaus

ala kvinnor 

Pearsons 

korrelationsa

nalys 

De flesta 

hjärtinfarkter 

kan 

förebyggas 

av sund kost 

och rimliga 

mängder 

alkohol, 

fysiskt aktiv 

och inte röka 

samt bevara 

en hälsosam 

vikt. 

2 

 


