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SAMMANFATTNING 
Bakgrunden visar att en hjärtinfarkt kan påverkar hela människans syn på livet. 
Hjärtsjukdomar påverkas både av människans genetiska arvsmassa samt av varje individs 
livsstil. En hjärtinfarkt  kan innebära en akut livskris både för patienterna och för deras 
närstående. De drabbas ofta av oro, ångest och osäkerhet, som ofta är ett resultat av 
patienternas livsstil, och deras tankar om att insjukna igen senare i framtiden. Dagens korta 
vårdtid kan innebära att patienterna har svårt att ta emot all information som ges. Syftet var 
att belysa om den information som sjuksköterskan ger till patienter med hjärtinfarkt under 
vårdtiden kan påverka deras inställning till livsstilsförändringar. Metoden som valdes var en 
systematisk litteraturstudie där resultatet är hämtat från åtta stycken kvalitativa artiklar 
respektive två kvantitativa artiklar som svarade mot arbetets syfte. Artiklarna analyserades 
utifrån Granheim & Lundman (2004) beskrivningsmodell av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultatet visade att många patienter upplever osäkerhet och rädsla samt att de känner sig 
oförberedda när hemgången börjar närma sig. Patienterna tycker det är svårt att fortsätta med 
livsstilsförändringarna i hemmiljön på grund av okunskap och minskad motivation, vilket 
leder till att de nöjer sig med den medicinska behandlingen. Patienterna efterfrågar även 
individuellt anpassad information om medicinsk behandling, faktorer som kan förändra deras 
livsstil. Slutsatsen tyder på att all information mellan sjuksköterskan och patienterna bör ske 
mer individuellt och att livsstilsförändringar bör prioriteras mer. Patienterna får inte bara lita 
till den medicinska behandlingen. Författarna tycker att återbesök och samarbete mellan 
primärvården och sjukhusvården bör ingå som en del av vårdandets yttersta mål.    
 
 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, livsstil, livsvärld, information och upplevelser. 
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INTRODUKTION   
 
Enligt hjärt-lungfonden (2010) så utgör hjärt- och kärlsjukdomar det största 
folkhälsoproblemet och den vanligaste enskilda dödsorsaken i Sverige och i 
många andra länder i västvärlden. Sjukdomar i hjärtats kranskärl och dess 
komplikationer förorsakar 28 procent av alla dödsfall hos män och 23 procent av 
alla dödsfall hos kvinnor. Hjärt- och kärlsjukdomar är en vanligare dödsorsak än 
alla cancersjukdomar hos båda könen. En av anledningarna till att många 
människor drabbas är deras ohälsosamma livsstil som innehåller fet mat, rökning 
och stress. I Sverige drabbas årligen cirka 40 000 personer av hjärtinfarkt var av 
13 000 avlider. Ny forskning tillför hela tiden ny kunskap inom både den medicin 
och teknik som används i sjukvården. Den nya forskningen har lett till bättre 
behandling och tidigare diagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar vilket innebär att 
dagens sjukvård kan rädda tusentals fler människor än för bara ett par decennier 
sedan. Sverige är den ledande nationen inom forskning om hjärt- och 
kärlsjukdomar på mycket hög nivå (ibid).  
 
Det finns många olika behandlingsmetoder vid hjärtinfarkt. På grund av den 
snabba utvecklingen av behandlingsmetoder har vårdtiden kortats ner avsevärt. 
Under vårdtiden ska patienterna hinna finna sig i sin nya situation samtidigt som 
de ska hinna ta till sig den information som ges. Dahlberg, Segersten, Nyström, 
Suserud och Fagerberg (2003) skriver att informationen som ges till patienterna 
syftar till att ge ökad kunskap och förståelse samtidigt som den ska främja hälsa 
och välbefinnande och minska eller förhindra lidande hos patienterna. I flera 
studier har forskare uppmärksammat patienternas upplevelser efter en hjärtinfarkt 
(Boudrez & De Backer, 2004). När en människa drabbas av en hjärtinfarkt 
påfrestas kroppen både psykiskt och fysiskt. Alla har olika sätt att hantera 
situationen på samt återhämta sig. Sjuksköterskans ansvarsområde inom 
omvårdnaden är bland annat att informera patienterna om den nya livssituationen 
efter en infarkt där begrepp som lidande, välbefinnande och livsvärld har stor 
betydelse (Dahlberg et al. 2003). Om sjuksköterskan skulle kunna se och förstå 
patienternas livsstil samt livsvärld efter en behandlad hjärtinfarkt skulle 
sjuksköterskan kunna ge en bättre omvårdnad.   
 
Ämnesvalet till den här studien har vuxit fram hos författarna genom erfarenheter 
och upplevelser från verksamhetsförlagda studier där författarna kom i kontakt 
med hjärtpatienter på thoraxcentrum och på kärlkirurgen. Författarna insåg att 
hjärtkärlsjukdomar utgör ett stort folkhälsoproblem där utveckling av 
behandlingsmetoder påverkar vårdtiden. Flera av patienterna som författarna till 
den här studien kom i kontakt med var oroliga, nervösa och ledsna över den nya 
situationen. De hade ofta många frågor angående hemmiljön och hur de skulle 
kunna klara sig utan hjälp och hur de skulle kunna återgå till att leva sitt liv så 
normalt som möjligt trots deras nya livssituation. Till följd av snabb behandling 
och medicinering får patienterna lämna sjukhuset redan efter 1-7 dagar efter sin 
infarkt. Funderingar som väcktes hos författarna var om behandlingsmetoderna 
har blivit ”för bra”.  
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BAKGRUND  
 
Under den här rubriken presenterar författarna kort patogenes, symtom och 
behandlingsalternativ vid hjärtinfarkt. Sedan presenteras en sammanfattning av 
hur sjuksköterskan förmedlar information samt patientens förmåga att ta emot 
information i samband med vårdtid. Därefter följer en beskrivning av de 
vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, lidande samt välbefinnande som 
författarna har tolkat utifrån Dahlberg et al. (2003). Som redan tidigare nämnts i 
inledningen så är hjärt- kärlsjukdomar ett stort folkhälsoproblem och har en 
mycket stor dödlighet runt om i världen. Pooley, Gerrard, Hollis, Morton och 
Astbury (2001) skriver i sin studie att tidigare forskning har fokuserat på symtom, 
riskfaktorer samt olika behandlingsmetoder och att det inte finns mycket kunskap 
om hur patienterna upplever sitt vardagsliv efter en infarkt. De skriver också i sin 
studie att tidigare forskning inte heller reflekterar över hur livet blir efter infarkten 
för den här typen av patienter. Deras studie visar även att vårdpersonalen inte 
följer upp patienterna tillräckligt mycket efter vårdtiden på sjukhuset. Det finns en 
bristande kommunikation mellan sjukvården och patienterna (ibid). 
 
Hjärtinfarkt 
Hjärtinfarkt uppstår genom att en trombos har täppt till blodflödet i något av 
hjärtats kranskärl (Grefberg & Johansson, 2007). Det leder till syrebrist i 
hjärtmuskeln nedanför tilltäppningen som leder till en skada på hjärtmuskelcellen 
eftersom cellerna i hjärtat behöver syre för att kunna överleva. Beroende på vilka 
av de blodförsörjande kärlen som täpps igen skadas olika delar av hjärtat och 
hjärtinfarktens storlek beror på hur stort område av hjärtmuskeln som utsatts för 
syrebrist och hur länge den varat (ibid).  
 
Det finns ett flertal olika riskfaktorer som styr utvecklingen av hjärtinfarkt 
(Timmins & Kaliszer, 2002). De vanligaste och välkända riskfaktorerna ligger 
bakom mer än 80 procent av alla hjärtinfarkter. Rökning, psykosocial stress, 
hypertoni, övervikt, fetma, förhöjda blodfetter, fysisk inaktivitet samt diabetes är 
de vanligaste riskfaktorerna. Även åldern spelar en viktig roll och generellt sett 
ökar risken för att drabbas av en infarkt med stigande ålder. Skillnaden när det 
gäller hjärtinfarkt hos män och kvinnor är att kvinnor generellt sätt insjuknar 
några år senare än män (ibid). Riskfaktorerna verkar synergistiskt, vilket betyder 
att ju fler riskfaktorer en människa bär på desto större är risken att drabbas av en 
infarkt (Wallentin, 2005).  
 
Symptom 
Enligt Wallentin (2005) så är de klassiska symptom vid hjärtinfarkt plötsliga 
smärtor och intensivt tryck i bröstet. Smärtan kan variera och kännas svår, djup 
och sprängande i bröstet eller ibland som ett band över bröstet. Smärtan är 
ihållande och kan vara olika stark och den kan stråla ut i en arm eller båda, eller 
till hals, nacke, käkar, mage eller rygg. Smärta som sitter i minst 15 minuter och 
som inte lindras av nitroglycerin som är ett kärlvidgande läkemedel i kombination 
med hjärtklappning, illamående, kallsvettning, andnöd, yrsel eller svimning tyder 
på att det är en hjärtinfarkt (ibid). 
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Behandling  
Simonsen, Aarbakke och Hasselström (2006) och Wallentin (2005) skriver att 
läkemedelsbehandlingen vid en infarkt har två syften. Det ena är att lindra i det 
akuta skedet och att lösa upp trombosen, minska illamåendet, smärtlindra, dämpa 
ångest och oro och att behandla rytmrubbningar. Den här delen av behandlingen 
syftar till att få igång blodflödet till det drabbade området i hjärtmuskulaturen, 
vilket sker genom ett omedelbart öppnade av ett tilltäppt kranskärl med hjälp av 
ett kateterburet kranskärlsingrepp, blodproppslösande läkemedel eller bypass- 
kirurgi. Det andra syftet är långsiktig behandling för att undvika nya tromboser, 
kärlkramp, hypertoni och komplikationer (ibid).  
 
Kort vårdtid  
Karolinska Institutet (2010) belyser att den största fördelen med tidig mobilisering 
och kort vårdtid är att risken för nya blodproppar och infarkter minskar ju 
snabbare patienterna kan stå på egna ben. Fem dygns vård är normaltiden på 
svenska sjukhus för patienter med okomplicerad infarkt. Det som gör att 
hjärtintensiv-vårdavdelningarna nu kan förkorta vårdtiden är att nya metoder och 
program har utvecklats. Genom att kunna utnyttja sjukhusens avancerade 
utrustning för diagnostisering och övervakning förkortas vårdtiden. Idag utförs 
undersökningar och behandlingar vid hjärt-kärlsjukdomar effektivare än förut. 
Idag påbörjas och ibland till och med slutförs behandlingen redan under 
kranskärlsröntgen. Övervakningen är smidigare tack vare trådlösa sändare som 
gör det möjligt att övervaka patienternas hjärtrytm. Sändarna analyserar hjärtat 
genom EKG där sjuksköterskan snabbt kan se och följa hjärtats stabilitet eller 
förändringar, även när de är uppe och går. På 1960-talet ansågs sex veckor vara ett 
absolut minimum för vård av hjärtinfarktspatienter och under den här tiden skulle 
den fysiska aktiviteten och mobiliseringen vara så begränsad som möjligt. 
Numera är rekommendationerna de rakt motsatta, nu försöker sjusköterskan 
tillsammans med sjukgymnasten att mobilisera patienterna redan under första 
dygnet. På Karoliniska Universitetssjukhuset i Sverige finns världens mest 
effektiva hjärtintensivavdelning, där vårdtiden endast är tre dygn för 
okomplicerade hjärtinfarkter (ibid). 
 
Informationsbehov vid hjärtinfarkt 
När patienter har drabbats av en hjärtinfarkt innebär det att de ska fortsätta leva 
sitt liv med en livslång behandling (Broadbent, Petrie, Ellis, Andersson, Gamble, 
Andersson & Benjamin, 2006). Hjärtinfarkt innebär många riskfaktorer, 
sjukdomen kan förvärras både under kort respektive lång sikt. Det är därför viktigt 
att sjuksköterskan upplyser patienterna om dessa riskfaktorer, för att få dessa 
patienter att kunna sträva efter att leva ett så normalt liv som möjligt. För att 
kunna uppfylla det här krävs det förebyggande insatser från både patienter och 
sjuksköterskan (ibid).  
 
För att öka förutsättningarna för optimal egenvård indikerar resultatet av Pooley et 
al. (2001) studie på att hela vårdkedjan måste vara mindre generell och mer 
individanpassad. Tiden är enligt både patienterna och sjuksköterskan den 
viktigaste delen i vårdandet. Om patientbesökstiderna skulle vara längre menar 
både patienter och sjuksköterskan att det skulle finnas bättre förutsättningar för att 
ställa frågor, ge och ta emot information samt ge och ta emot tydliga svar.  
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Genom mer planerad tid tillsammans känner sig patienterna mer respekterade och 
trygga i sin nya livssituation. Det är inte lätt för patienterna att förstå innebörden i 
att leva med en livslång behandling men genom deras frågor och tydliga svar från 
sjuksköterskan skapas en tillfredställelse och ett inre lugn hos patienterna. 
Livslång behandling innebär även förändringar över lång tid och då måste 
motivationen hållas stabil och Pooley et al. (2001) studie visar på att en stabil 
motivation kan åstadkommas genom regelbundna kontroller och återbesök hos 
samma sjuksköterska. Det här resulterar i att patienterna känner sig mer trygga i 
vetskap om att sjuksköterskan har kännedom om deras bakgrund och tidigare 
sjukdomshistoria (ibid).  
 
Förmedla information 
Ordet information kommer från latinska ordet informa´tio och är en generell 
beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika 
former och som betyder utbilda, undervisa eller att ge form åt något 
(Nationalencyklopedin, 1992).  
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1998:531) ska sjuksköterskan ge patienterna 
individuellt anpassad information om deras hälsotillstånd och om de metoder för 
undersökning, vård och behandling som finns. Om sjuksköterskan inte kan lämna 
informationen till patienterna ska informationen istället ges till deras närståenden. 
Som hälso- och sjukvårdspersonal ska arbetet utföras i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet (ibid).  
 
Eide och Eide (2005) belyser att de flesta patienter befinner sig i en situation de 
inte har valt själva och inte önskar befinna sig i. Sjukdom och svaghet är alltid en 
belastning. Ofta känner patienterna sig osäkra, svaga och kanske också förvirrade. 
En del känner också skam över att vara sjuka och behöva hjälp. Patienterna har 
vissa grundläggande behov och rättigheter som bör uppfyllas under ett första möte 
vilket innebär att sjuksköterskan och patienterna måste möta varandra ömsesidigt 
och med respekt. Patienterna måste känna sig lyssnade till och känna att de får 
klar och tydlig information (ibid). 
 
Wilhelmsson (2001) skriver att sjuksköterskans information kan minska 
patienternas rädsla och stressupplevelser. En förutsättning är att sjuksköterskan är 
ärlig i mötet med patienterna då de informerar dem under vårdtiden. 
Sjuksköterskan ska informera om hur en undersökning går till, hur den kan 
inverka på kroppen och om den är smärtsam. Trovärdig och saklig information 
behövs i synnerhet då patienterna ställs inför någonting som kan upplevas som 
smärtsamt, obehagligt, kränkande eller främmande. Informationen som 
sjuksköterskan ger till patienterna syftar till att patienterna ska få kunskap så att 
hon eller han kan klara av att hantera en förändrad livssituation, och som på sikt 
förhoppningsvis leder till en ökad egenvårdsförmåga (ibid). 
 
Friberg, Pilhammar Andersson och Bengtsson (2005) tar i sin studie upp 
pedagogiska dimensioner samt den informella undervisningen som ges. De kom 
fram till två olika kategorier som beskrevs på följande sätt. Den första kategorin 
innehöll en beskrivning av det pedagogiska mötet mellan patienter och 
sjuksköterskan där de tillsammans befinner sig på samma nivå.  
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Vidare skriver Friberg et al. (2005) att under det här mötet är sjuksköterskan 
öppen inför patienterna och lyssnar på vad patienterna har att säga. 
Sjuksköterskan tar hänsyn till patienternas livsvärld genom att bejaka den och ser 
patienterna som några som vill lära sig, det blir därmed ett bra samtal vilket ger 
positiva effekter till patienterna. Den andra kategorin som beskrevs ses som ett 
misslyckat samtal mellan sjuksköterskan och patienterna då de anses vara på olika 
nivåer. I det läget handlar det mer om att patienterna ställer frågor och 
sjuksköterskan ger svar. I den situationen saknar sjuksköterskan förmåga att sätta 
sig in i patienternas livsvärld och kan därmed inte uppfatta eller se vad patienterna 
vill veta (ibid). 
 
Livsvärld 
Enligt Dahlberg et al. (2003) innebär livsvärldsperspektiv att människors 
vardagsvärld och dagliga tillvaro uppmärksammas. Livsvärldsperspektiv innebär 
också att se, förstå och beskriva samt analysera världen eller delar av den så som 
den upplevs av människan. Alla människor har en livssvärd som är unik. 
Livsvärldens är den levande världen, och det är genom livsvärlden människan 
älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och tänker. Det är i livsvärlden människan 
söker ett livsinnehåll och en mening. I vårdandet konkretiserar livsvärldsansatsen 
på det etiska patientperspektivet som kännetecknar vårdvetenskap genom att det 
innebär ett fokuserande av hur patienterna upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt 
välbefinnande eller sin vård. Sjuksköterskan kan ta del av patienternas livsvärld 
genom samtal och på så sätt använda deras berättelse för att kunna ge en god 
omvårdnad. När en människa har drabbats av en sjukdom genomgår de ofta en 
existentiell kris och därför bör sjuksköterskan möta de här patienterna så 
förutsättningslöst som möjligt. Extra viktigt är det i de situationer som 
sjuksköterskan ska förmedla information. Ett vårdvetenskapligt 
livsvärldsperspektiv innebär en betoning av öppenheten och följsamheten för 
patienternas, närståendes och vårdarnas levda värld i samband med sjukdom 
(ibid).  
 
Bengtsson (2005) skriver att människan får medvetenhet om sin kropp genom det 
hon upplever i sin omvärld samt att hon kan tillträda världen genom sin kropp. 
Det egna lidandet påverkas av den upplevda världen och eftersom kroppen är 
människans tillgång till världen så kan sjukdom eller kroppsskada innebära att en 
kroppsförändring resulterar i en förändrad värld (ibid). 
 
Lidande och välbefinnande 
Dahlberg et al. (2003) skriver om ett vårdvetenskapligt förhållningssätt som sätter 
patienternas livsvärld i fokus och att det påverkar både människans lidande och 
välbefinnande och är en del av människans liv. Som sjuksköterska är målet att 
lindra eller förhindra lidande samt skapa förutsättningar för att skapa 
välbefinnande hos patienterna. Även om en människa har ett lidande på grund av 
sjukdom kan hon känna välbefinnande. En annan form av lidande är vårdlidande 
som grundar sig i bristande kunskap och avsaknad av reflektion. Vårdlidande 
innebär att den lidande människan i sjukvården i en djup mening blir åsidosatt. 
Om det här inte uppmärksammas blir följden att patienterna fråntas rätten att 
aktivt delta i deras egna hälsoprocess och deras vårdande.  
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Vårdlidande skapar otrygget och beror många gånger på bristande kommunikation 
och information, svårigheter att förstå personalens agerande, obegripligheter i 
vårdmiljön. Patienterna blir förolämpade och förödmjukade när de inte blir sedda 
eller hörda. Patienterna känner sig maktlösa när de blir utestängda från sitt eget 
vårdande, utan att förstå vad som händer. För att kunna känna välbefinnande 
måste individen erkänna sitt lidande samt tillåta sig själv att vara lidande. 
Sjukdomslidande drabbar människan genom sjukdomar och sjukdomars symtom. 
Sjukdomslidande kan innebära upplevelse av ensamhet samt känslor av bland 
annat skuld och skam. Den drabbade upplever oftast en ökad sårbarhet på grund 
av den subjektiva kroppens förändring vilket innebär att kroppen påverkas både 
psykiskt, fysiskt, existentiellt och andligt på samma gång. Varje människa har ett 
egenansvar för sin hälsa och för att hon eller han ska kunna ta ansvar för sin hälsa 
måste hon eller han kunna hantera sitt lidande. För att kunna ta sig igenom ett 
lidande måste det ges tid och rum. En hjärtinfarkt är mycket allvarlig och det går 
inte bara att förklara bort eller släta över som människan ofta gör i det vardagliga 
sammanhanget (ibid).  
 
I Dahlberg et al. (2003) framkommer det att vårdpersonal kan minska lidandet och 
öka välbefinnandet hos patienterna med förhållandevis enkla medel. De nämner 
också att patienterna uppskattar om de till exempel blir tilltalade med sitt namn, 
erbjuden en kopp kaffe eller en bok eller att någon stannar upp och frågar hur det 
är, det vill säga att patienterna känner att någon helt enkelt bryr sig om dem i 
situationen under vårdtiden (ibid).  
 
Socialstyrelsen (2005) skriver i legitimerade sjuksköterskors 
kompetensbeskrivning att sjuksköterskan ska ha förmåga att ge patienter och 
närstående stöd och vägledning för att de tillsammans ska kunna delta i vården 
och behandlingen så mycket som möjligt. Sjuksköterskan ska ha förmåga att 
uppmärksamma och möta patienternas upplevelser av sin sjukdom och sitt lidande 
och så långt det går lindra det med adekvata åtgärder. Det är viktigt att kunna ge 
stöd och vägledning till patienterna och deras närståenden i deras reaktioner på 
sjukdomen och behandlingssituationen. Omvårdnadsarbetet ska stärka hälsa, 
återställa och bevara hälsa utifrån patienternas individuella möjligheter och behov. 
Omvårdnad omfattar åtgärder som att undanröja smärta och obehag, att ge stöd 
och hjälp åt patienterna i deras reaktioner på sjukdom, trauma och i 
behandlingssituationer (ibid). 
 
SYFTE 
 
Studiens syfte var att belysa om den information som sjuksköterskan ger till 
patienter med hjärtinfarkt under vårdtiden kan påverka deras inställning till 
livsstilsförändringar. 
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METOD 
 
På grund av den förhållandevis korta tidsperioden valde författarna att utesluta en 
empirisk undersökning. Istället valdes en systematisk litteraturstudie då det gjorts 
mycket forskning av det valda ämnet. Det specifika för en litteraturstudie är att 
författarna till litteraturstudien vänder sig direkt till tidigare dokumenterad 
vetenskap (Forsberg & Wengström, 2003). En litteraturstudie innebär att läsarna 
systematiskt söker, kritiskt granskar och därmed sammanställer materialet inom 
ett valt ämne eller ämnesområde (ibid). Tolv vetenskapliga artiklar med tio 
kvalitativ ansats och två med kvantitativa ansatser har granskats, varav tio stycken 
blev aktuella för författarnas problemområde. Enligt Friberg (2006) är syftet med 
kvalitativa studier att öka förståelsen för det valda forskningsområdet. Med hjälp 
av kvalitativa studier kan kommande sjuksköterskor bättre förstå vad livsvärld, 
välbefinnande samt lidande innebär för patienten. 
 
Urval 
Författarnas sökningar genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed samt 
sökmotorn ELIN@blekinge. ELIN@blekinge är den sökmotorn som författarna 
använt sig mest av under utbildningen och var därför ett val som kändes tryggt att 
arbeta med. Cinahl och PubMed användes för att artiklarna där är skrivna på 
engelska och har ett brett utbud när det gäller omvårdnadsforskning som 
publicerats i olika tidskrifter (Willman et al, 2006). Fritextsökning i kombination 
med MeSH- termer och Thesaurus- termer användes, de här termerna markerades 
med fetstil, se beskrivning i bilaga 1. Sökorden författarna använde sig av var 
följande: Myocardial infarcation, lifestyle, lifeworld, illness, coronary, 
experience, heart disease, heart attack, nursing, nursingcare samt life, sökorden 
kombinerades med booleska söktermen ”AND”. Sökorden användes i ett flertal 
olika kombinationer.  
 
Inklusionskriterierna var patienter som drabbats av hjärtinfarkt, både kvinnor och 
män där åldern inte hade någon betydelse. Artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska och inte vara äldre än från år 2000 eftersom forskningen går väldigt fort 
fram i det valda området. Studierna skulle vara utförda i länder där samhällets 
struktur och kultur liknar Sveriges. Artiklarna skulle utgå från ett 
patientperspektiv. Alla artiklar var tvungna att vara peer-reviewed. 
 
Författarna läste 39 abstrakt. Efter att författarna hade läst abstrakten visade det 
sig att vissa av artiklarna inte gick att få i fulltext vilket gjorde att de 
bortsorterades direkt. Av de artiklar som fanns kvar valdes 24 artiklar ut som 
stämde överrens med författarnas syfte. Åtta artiklar med kvalitativ ansats och sex 
artiklar med kvantitativ analysmetod valdes bort eftersom de inte motsvarade 
syftet. Sammanlagt behölls åtta artiklar med kvalitativ ansats respektive två 
artiklar med kvantitativ analysmetod för granskning och kvalitetsbedömning. 
Artiklarna lästes först enskilt av båda författarna mycket noggrant och därefter 
diskuterades varje artikel där författarna inriktade sig på artiklarnas resultatdelar.  
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Av de tio artiklar som ansågs överensstämma bäst med studiens syfte 
kvalitetsbedömdes de enligt en modifierad modell av Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2006) som innefattar syfte, urval, analysmetod samt resultat som 
redovisas i bilaga 3. Efter kvalitetsbedömningen uppnådde åtta artiklar bra kvalité 
och två uppnådde medelkvalité. Kvalitetsbedömning och artiklarna som blev 
aktuella till studiens resultat redovisas i bilaga 2. 
 
Analys 
Författarna valde att använda sig av Graneheim och Lundmans (2004) 
analysmetod som sammanfattar och beskriver tillvägagångssättet vid en kvalitativ 
innehållsanalys. För att förenkla arbetet använde författarna sig av 
överstrykningspennor i olika färger. Meningsbärande enheter plockades ur 
respektive artikel och skrevs ner enskilt på papper. De meningsbärande enheterna 
sorterades och med hjälp av överstrykningspennorna kunde meningsenheterna 
kondenseras vilket innebär att kärnan plockas fram från varje meningsbärande 
enhet. Koda innebär att plocka fram budskapet ur artikeln och gruppera i 
kategorier och därmed lyfta fram och tydliggöra resultatet för författarnas studie.  
Författarna gjorde en översättning av de engelska meningsenheterna till svenska 
med förutsättning att bibehålla den ursprungliga innebörden. Därefter 
diskuterades artiklarna gemensamt vilket resulterade i kategorier där de artiklar 
som fått samma kodning sammanställdes vilket sedan resulterade i kategorier. 
 
Tabell 1. Beskrivning av innehållsanalysen 

Meningsenheter Kodensering Kod Subkategori Kategori 

There was an 
uncertainty since 
they did not know 
how the future 
would turn out, if 
it would be 
possible to return 
to work or what 
risk of recurrence 
there was. 

Okunskap om 
sjukdom och 
tillfrisknande.  

Osäkerhet och 
bristande 
sjukdomsinsikt. 

Information 
avseende 
läkemedel och 
livsstils-
förändringar.  

Patienters 
behov av 
information. 

It demands 
support from 
family, friends, 
employers as well 
as the health- care 
system, so the 
individual will be 
able to take an 
active decision 
about improving 
life style. 

Stöd från 
omgivningen 
essentiellt för 
livsstils-
förändringar.  

Gemenskap och 
uppföljning. 

Professionellt och 
icke professionellt 
stöd.  

Patienters 
behov av 
support och 
stöd. 
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RESULTAT 
 
Kortare vårdtid kan innebära vissa fördelar för patienterna som exempelvis 
kostnadsmässiga fördelar eller mindre lidande för patienterna. Många av de 
utvalda studierna till det här arbetet tyder dock på att den korta vårdtiden kan 
innebära vissa nackdelar för patienterna både när det gäller information och 
livsstilsförändringar. Resultatet kommer att redovisas under följande två 
kategorier med respektive subkategorier; Patienters behov av information med 
subkategori information avseende läkemedel och livsstilsförändringar. Patienters 
behov av support och stöd med subkategorierna professionellt stöd samt icke 
professionellt stöd.   
 
Patienters behov av information 
Bergman och Berterö (2003) belyser i sin studie att många av patienterna kände 
mycket osäkerhet, rädsla och oro, eftersom det fanns osäkerhet kring 
undersökningen, behandlingen och även osäkerhet kring hur mycket de själva 
kunde hantera och klara av. Patienterna kände även osäkerhet eftersom de inte 
visste hur framtiden skulle bli och uttryckte önskemål om att lära sig och få 
kunskap och information om hur de skulle kunna hantera livet på ett mer 
hälsosamt sätt (ibid). 
 

”…wondering all the time if you are doing  it 100% correctly… that 
is the question, you never know …/// … most of all I was missing 
clear and unequivocal answers to my questions…”  
(Bergman & Berterö, 2003, s. 306). 
 

Enligt Ostergaard Jensen och Petersson (2003) är informationsbehovet och 
utbildningsbehovet stort för de här patienterna och de måste kunna få vara med 
och påverka sitt vårdande och sin behandling. Det är dessutom viktigt att nämna 
för patienterna vilka olika behandlingsalternativ som finns och då låta patienterna 
själva få ta ett eget beslut. De bör även erbjudas stöd från dietist för att förhindra 
ännu en hjärtinfarkt i framtiden. Den viktigaste frågan som patienter ville ha svar 
på var varför just de fick hjärtinfarkt? Patienter som hade fått den här typen av 
information menade på att det öppnade deras ögon för både medicineringen, vad 
en kranskärlsjukdom är och hur den kan förebyggas (ibid).  
 

”But the most important of all is to get information about what you 
have to do, in order to avoid another coronary…”  
(Ostergaard Jensen & Petersson, 2003, s. 129). 
 

Johansson et al. (2003) skriver att patienterna i studien ansåg att informationen 
borde vara mer individuellt anpassad. De ansåg även att informationen innehöll 
för mycket restriktioner om vad de inte fick göra. Det ledde i sin tur till att de 
kände sig ännu mera ensamma och otrygga i sin nya situation och blev osäker på 
hur de skulle hantera sitt nya liv. Informationen blev därmed svår att hantera och 
istället för att informationen skulle vara till hjälp uttryckte patienterna att de mest 
tyckte den var svår att ta till sig (ibid).  
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Behov av information avseende läkemedel och livsstilsförändringar 
Enligt Condon och McCarthy (2006) ansåg patienterna att om de hade fått rådet 
att bara koncentrera sig på en livsstilsförändring åt gången samt att kunna 
genomföra den med framgång hade det varit enklare att kunna lyckas med flera 
livsstilsförändringar på ett mer framgångsrikt sätt på längre sikt.  
 
I Bergman och Berterö (2001) studie framkom det att rökning var känt för 
patienterna och att de var medvetna om att det är farligt framförallt för de som 
drabbats av hjärtinfarkt. Många patienter visste också att rökning tillsammans 
med ärftlighet och att vara överviktig kunde orsaka hjärt- och kärlsjukdom. 
Patienterna uttryckte i studien att dåliga matvanor kan leda till övervikt, höga 
kolesterolvärden som i sin tur är orsaken till hjärt- och kärlsjukdom. Ett 
stillasittande liv nämndes också som orsak till hjärt- och kärlsjukdom (ibid). 
  

”…I did not smoke at work… but when I came home at 18.00-
19.00…then I could smoke 17 cigarettes… it was cigarette after 
cigarette…” (Bergman & Berterö, 2001, s. 737). 
 

Alsén, Brink och Persson (2008) studie visade att många av patienterna såg 
hjärtinfarkten som en akut situation och inte som något kroniskt. Efter 
sjukhusvistelsen ansåg de att de var friska och inte behövde göra några 
livsstilsförändringar. De såg inte sig själva som hjärtinfarktspatienter utan ansåg 
att många olika faktorer hade påverkat dem på en och samma gång och lett att de 
just då för ögonblicket fått en hjärtinfarkt. En man som deltog i deras studie ansåg 
att det var meningen att han skulle drabbas av en hjärtinfarkt eftersom hans far 
och bror gjort det tidigare. Han litade dock på sin medicinska behandling och var 
mycket tillfredställd med den. Han ansåg att om han skulle bli drabbad igen så 
skulle den medicinska behandlingen återigen hjälpa honom och därmed fanns det 
ingen anledning till att förändra sin livsstil eftersom medicinen skulle kontrollera 
hans sjukdom, han uttryckte det på följande sätt (ibid). 
 

”Well I’m on medication now, so that’s whats helping. (Male, 50)” 
(Alsén et al. 2008, s. 30). 
 

Flera av patienterna som intervjuades i Bergman och Berterö (2001) studie 
uttryckte att de ofta hade tänkt påbörja ett hälsosammare liv innan de drabbats av 
en hjärtinfarkt, men att det helt enkelt inte blev av på grund av brist på tid och 
energi för att göra livsstilsförändringar. Det framkom vidare att information om 
hur hjärtat arbetar och vad sjukdomen innebär är en viktig del för att motivera 
patienterna till livsstilsförändring. Motivationen ökar även om informationen om 
läkemedel ges och då framförallt vilka läkemedel patienterna har, hur de verkar 
och vilka effekter läkemedlen har på kort respektive lång sikt. Patienterna blev 
negativt påverkade när det krävdes läkemedelsbehandling flera gånger under 
dagen. Patienterna ansåg att flera av de läkemedel som används i behandlingen 
mot hjärtinfarkt hade biverkningar som trötthet, illamående och mycket låg puls. 
Biverkningarna var för många patienter svåra att acceptera speciellt när de skulle 
börja arbeta igen, eftersom det kan påverka deras arbetsförmåga (ibid).  
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Vidare skriver Bergman och Berterö (2001) att informationen om effekterna av 
läkemedlen och deras effekter på hjärtat och hur det påverkar hälsan har 
avgörande betydelse för patienternas förståelse för den medicinska behandlingen. 
Studien visar att patienterna hade större förståelse för den medicinska 
behandlingen och dess vinster än för livsstilsförändringarna (ibid). 
 
Patienterna i Ostergaard Jensen och Petersson (2003) studie ansåg att den svåraste 
delen av rehabiliteringen var att delta i de fysiska momenten. Anledningen till det 
sa patienterna var bristen på information om erbjudandet att delta även om de 
själva kände behov av att få hjälp med att kunna träna. En annan anledning som 
patienterna nämnde var ökade kostnader (ibid). 
 
Enligt Ostergaard Jensen och Petersson (2003) och Oterhals et al. (2006) upplevde 
patienterna i deras studier att de under sjukhusvistelsen fick dålig information om 
användning av läkemedel samt information och hjälp med att ändra sin livsstil 
vilket ledde till att patienterna inte tog sitt ansvar för att ändra sina vanor då de 
kom hem från sjukhuset. Studien visade att det först och främst gällde de patienter 
som varit inlagda på sjukhuset en kort tid. De som vistades på sjukhuset en längre 
tid upplevde att de hade fått en bättre information om läkemedel samt hjälp med 
att göra livsstilsförändringarna. De här patienterna var också nöjdare och mer 
tillfredställda än de patienter som hade en snabb vårdtid. Alla som deltog i studien 
ansåg att det fanns behov av förbättringar när det gällde tiden efter utskrivning. 
Patienterna ansåg att det skulle ges bättre information om sjukdomen, hjälp till 
livsstilsförändringar samt uppföljning som en del av rehabiliteringen. Några av 
patienterna som deltog i studien ansåg även att information om undersökningar 
skulle ges på ett bättre sätt. Många av patienterna ansåg att informationen som 
gavs ofta var teknisk och generell. Patienterna saknade mer relevant och 
individuell information (ibid). 
 
Patienterna i Condon och McCarthy (2006) studie berättade att den information de 
fått om sin sjukdomsbild och vikten av att ändra sin livsstil hade de fått under den 
tiden som de vistades på sjukhuset. Efter utskrivningen hade de inte blivit 
uppmanade eller fått information om att de kunde ta kontakt med primärvården 
för vidare stöd och hjälp med sin rehabilitering. Det tyckte patienterna var dåligt 
då det endast var sex veckor sedan de drabbats av hjärtinfarkt då intervjun 
gjordes. Många av de som deltog i studien hade heller inte förstått innebörden av 
sin sjukdom och vikten av att göra livsstilsförändringar. Många av patienterna 
trodde att hjärtinfarkt var något som de skulle drabbas av när de var 60-70 år och 
att det inte var förrän då som de behövde börja leva en hälsosammare livsstil, att 
de skulle drabbas när de var mellan 40 och 50 år var något de sett som omöjligt. 
De flesta som deltog i studien ansåg att anledningen till att de drabbats av 
hjärtinfarkt var att de var stressade. De som var rökare ansåg att kombinationen av 
rökning och stress kunde vara en orsak till att de drabbats (ibid).  
 

”It is probably a combination of stress and cigarettes… (P5).”  
Condon & McCarthy, 2 006, s. 40). 
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Patienters behov av support och stöd 
Ostergaard Jensen och Petersson (2003) skriver i sin studie att vissa patienter 
uttryckte allvarlig rädsla och depression. Sjukdomen betraktades som en varning 
för att ändra vanor. Konsekvenserna av sjukdomen kunde leda till känslomässiga 
reaktioner, så som hjälplöshet, svaghet, skam, rädsla samt dåligt samvete. 
Patienterna nämnde även att den värsta perioden för dem var efter att de har 
lämnat sjukhuset när de var i störst behov av hjälp och stöd. De hade mycket 
skuldkänslor och dåligt samvete på grund av sin tidigare livsstil. Patienterna 
påpekade även att de känslomässiga konsekvenserna av sjukdomen oftast var 
svårare för deras närstående än för dem själva att hantera (ibid). 
 
Bergman och Berterö (2003) skriver i sin studie att relationen i omvårdnaden 
mellan sjuksköterskan och patienterna gav patienterna möjlighet att uttrycka 
känslor som rädsla och oro. Den vårdande relationen hjälpte patienter att hantera 
den nya situationen och motiverade patienterna till bättre psykisk och fysisk hälsa. 
 
Professionellt stöd 
Kärner, Tingström, Abrandt- Dahlgren och Bergdahl (2005) belyser i sin studie 
vikten av att sjuksköterskan pratar med patienterna om vad de tänker, känner och 
reagerar på i relation till livsstilsförändringar. Det var viktigt att låta patienterna 
komma till tals och att de själva få reflektera över sitt beteende. I samtalet var det 
oerhört viktigt att sjuksköterskan såg den enskilda patienten och att informationen 
utformades och anpassades för att passa patienten (ibid). 
 
Samtalet mellan sjuksköterskan och patienterna resulterar enligt Bergman och 
Berterö (2001) i att många patienter kände sig lugnare och mer till freds med sina 
nya situationer. Patienterna som intervjuades i studien uttryckte en rädsla för att 
börja vardagen igen och att de behövde hjälp för att förstå sambandet mellan 
arbetet, vila och nöje samt att tidig uppföljning på sjukhus var av stort värde. De 
nämnde även att en känsla av trygghet infann sig om det fanns ett planerat 
återbesök med undersökningar inom ett par veckor efter vårdtiden på sjukhuset 
där det även fanns tid för att ställa nya frågor angående den nya livssituationen 
efter att de blivit utskrivna från sjukhuset (ibid). 
 
Bergman och Berterö (2001) skriver att sjuksköterskans samtal bör uppmana och 
stötta patienter som drabbats av hjärtinfarkt till livsstilsförändringar. Om samtalet 
inte var professionellt utformat kunde det leda till att patienterna inte förstod 
varför de bör ändra sin livsstil (ibid).  
 
Johansson et al. (2003) studie beskrev den rädslan som många patienter upplevde 
efter utskrivningen från sjukhuset. Känslan av att komma hem och helt plötsligt 
vara ensamma utan hjälp från hälso- och sjukvården och rädslan av att inte längre 
kunna lita på sin kropp och i sin nya situation kunna ta del av en ny livsvärld. 
Deras studie visade även att bara för att patienterna var utskriven från sjukhuset 
betydde det inte att de inte längre behövde stöd. Patienterna som deltog i studien 
ansåg att det fanns många brister när det gällde stöd efter hemkomsten som gjorde 
att de kände sig otrygga. På sjukhuset fick patienterna allmän information och råd 
om livsstilsförändringar (ibid). 
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Kärner et al. (2005) skriver att patienterna upplevde att livsstilsförändringar 
innebar en lång och svår process där varje patient går igenom många olika delar. 
De ansåg även att hälsovinsten är en viktig del och hör ihop med hur de prioriterar 
sina livsstilsförändringar. Till exempel ökar överlevnaden efter en hjärtinfarkt om 
de slutar att röka. Patienterna tyckte även att sjuksköterskan kunde hjälpa till 
genom att uppmuntra dem till det här genom att erbjuda hjärtskola och på så sätt 
kunde de få bättre kontroll samt underlättade det till livsstilsförändringar (ibid).  
 
Mildestvedt och Meland (2007) skriver att patienterna ansåg att genom att delta i 
hjärtskola ökade deras motivation till livsstilsförändringar. När de fick kontroll 
över sin dagliga situation blev det lättare för dem att leva med sin nya livsstil 
(ibid).   
 
Hartford (2005) beskriver att den kortare vårdtiden för patienter som drabbats av 
en hjärtinfarkt innebär att det finns färre möjligheter att tillhandahålla nödvändig 
information och minska patientens oro på sjukhus, och mycket av processen för 
sårläkning och återhämtning som en gång ägde rum på sjukhuset sker nu hemma 
och innebär ytterligare bördor för patienterna och deras närståenden. 
 

”I would have rather stayed another day. I wasn’t ready for that at 
all” (Hartford, 2005, s. 463). 

 
Bergman och Berterö (2001) studie visade att patienter ansåg att de även behövde 
professionellt stöd efter rehabiliteringsfasen eftersom det var lätt att motivationen 
då försvann. Efter rehabiliteringen var det en del patienter som trillade tillbaka i 
gamla vanor. En del patienter slutade motionera, en del började röka efter 
rökstopp och började äta ohälsosam mat och tappade lusten till att fortsätta att 
leva ett hälsosammare liv. Det här ledde i sin tur till att skuldkänslorna och oron 
kom tillbaka igen (ibid).  
 
Icke professionellt stöd 
Kärner et al. (2005) forskningsresultat betonar vikten av att i kontakten med 
patienter och deras familjer uppmuntra till ett positivt samarbete med förslag på 
behandling och livsstilsförändringar. Vidare visar Kärner et al. (2005) resultat på 
att låg självkänsla påverkar livsstilsförändringar negativt. För att få patienter att 
ändra sin livsstil framgår det i Mildestvedt och Meland (2007) studie att det var 
viktigt att patienterna hade en bra självkänsla, det här var en avgörande del för att 
lyckas. Ju starkare en persons självkänsla och självförtroende var desto lättare 
blev det för dem att genomgå och bevara sina livsstilsförändringar. Ett exempel 
som togs upp i Kärner et al. (2005) studie var att patienterna själva uttryckte en 
ovilja att ändra sitt beteende och sin livsstil trots alla positiva effekter av ett 
hälsosammare liv, eftersom de ansåg att sjukdomen var av mindre betydelse. 
Patienterna tog även upp att olika sociala evenemang var typiska frestelser och 
fallgropar som motverkade livsstilsförändringar (ibid).  
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Därför ansåg många i Kärner et al. (2005) studie att vikten av att dela sin sjukdom 
och sina mål med andra var en viktig del i rehabiliteringen. Patienterna ansåg även 
att familjen var tvungen att anpassa sig till patientens nya livsstil och behov. 
Dessvärre upplevde många familjer ökade problem och krav på hela 
familjesituationen, ekonomin samt merarbete som upplevdes som en begränsning. 
Läkemedelskostnader nämndes som ett ekonomiskt problem som patienterna 
ansågs sig vara tvingade att acceptera (Kärner et al, 2005). 
 
Bergman och Berterö (2001) belyser i sin studie att patienterna behöver få 
stöttning från familjen, arbetskamraterna och från sjukvården för att lyckas med 
sina livsstilsförändringar. Det handlar samtidigt om deras egen förståelse och 
motivation till att genomgå och genomföra en livsstilsförändring. Det var viktigt 
att patienterna förstod innebörden av att ändra sitt beteende och sina 
levnadsvanor. En man som drabbats av en hjärtinfarkt fortsatte röka efter sin 
första infarkt trots vetskapen om dödligheten och att risken att drabbas igen ökar 
dramatiskt. Många gånger trodde patienterna även att livsstilsförändringarna var 
något kortsiktigt, någonting som bara behövdes under vårdtiden och motivationen 
brast när sjukdomssituation inte längre upplevdes som livshotande (ibid).   
 
Patienterna i Condon och McCarthy (2006) och Alsén et al. (2008) studier ansåg 
att behovet av hjälp och stöd från närstående var en viktig del för att kunna 
genomföra livsstilsförändringar. De som bodde ensamma kände sig deprimerade 
och ensamma vilket de ansåg i slutändan kunde leda till ett återfall till gamla 
vanor. Patienter som hade stöd från närstående var mer aktiva och motiverade att 
förbättra sin livsstil än de som levde ensamma utan närstående. De som levde 
ensamma hade svagt intresse av att förbättra sin livssituation. De flesta patienter 
ansåg dock att stöd från hälso- och sjukvården var av större vikt än stöd från 
närstående. För att aktivt kunna förändra sin livsstil behövdes en djup förståelse 
där de fick klarhet i vilka olika faktorer som lett till hjärtinfarkten (ibid). 
 

”…I have many questions; why did I get this? So I can understand 
how to change my life so I don’t have to have one again. (Male, 
47)” (Alsén et al. 2008, s. 28). 

 
Enligt Ostergaard Jensen och Petersson (2003) studie hade många patienter 
genomfört livsstilsförändringar för att avskaffa en eller flera faktorer som kunde 
påverka förloppet att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar igen. Förändringarna var 
bland annat kost, rökvanor, viktminskning, minskad alkoholkonsumtion och 
försök till att minska högt blodtryck. Det viktigaste hjälpmedlet som patienterna 
nämnde var behovet av kunskap, information och stöd. Många gånger var det 
livskamraten, vänner, grannar och arbetskamrater som påpekade att 
rehabiliteringsfasen var en avgörande del i processen för tillfrisknad och 
uppmuntrade på så sätt patienterna till livsstilsförändringar (ibid).  
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DISKUSSION 
 
Metod diskussion 
Valet stod mellan att göra en litteraturstudie eller en empirisk studie. På grund av 
den begränsade tiden valde författarna att göra en litteraturstudie då de ansåg att 
den empiriska studien skulle kräva mer tid för dem att kunna besvara sitt syfte. 
Författarna använde sig av en kvalitativ analysmetod eftersom de ansåg att den 
metoden stämde bäst överrens med deras syfte. Eftersom syftet handlar om hur 
den information som sjuksköterskan ger till patienter med hjärtinfarkt under 
vårdtiden kan påverka deras inställning till livsstilsförändringar.  
 
Genom analysen av de kvalitativa artiklarna som sammanställdes till en ny helhet 
ökar författarna enligt Friberg (2006) både sin kunskap och förståelse för det 
valda ämnet. Tanken med att få en djupare förståelse för den här patientgruppen är 
att den blivande sjuksköterskan kan möta och tillfredställa dem på bästa sätt när 
hon eller han kommer ut i arbetslivet. 
 
Inom det aktuella området finns det mycket forskning både när det gäller 
kvalitativa och kvantitativa artiklar. Enligt Forsberg (2003) bör studien även 
handla om forskning som är aktuell inom det valda området. De databaser som 
användes var Cinahl och PubMed då det är två databaser har enligt Forsberg och 
Wengström (2003) ett brett utbud på medicinska och vårdvetenskapliga artiklar. 
En av anledningarna till att författarna valde dem var för att enligt Willman et al., 
(2006) ska minst två databaser användas vid sökning av artiklar. 
Författarna valde även att använda sig av Sökmotorn ELIN@blekinge då de 
använt den mycket under utbildningen. För att få ett bra urval av artiklar valde 
författarna att använda sig av MeSH- termer och olika sökord vilket är ett bra sätt 
att använda sig av enligt Willman et al., (2006) för att få ett så bra urval av artiklar 
som möjligt och som dessutom är relevant i förhållande till syftet.  
Författarna valde ut åtta kvalitativa artiklar, i sju av åtta artiklar har patienterna 
intervjuats. I en av artiklarna har patienterna fått svara på frågor om hur de 
upplevde vårdtiden på sjukhuset. Svaren har de rapporterat via telefonsamtal till 
sjuksköterskan på sjukhuset efter vårdtiden, telefonsamtalen varade mellan tjugo 
till sextio minuter. Två av artiklarna som granskats hade en kvantitativ 
analysmetod men författarna valde att ha med dem ändå eftersom de innehöll 
relevanta fakta som motsvarade studiens syfte.  
 
Willman et al. (2006) menar att de kriterier som används för att bedöma den 
vetenskapliga tillförlitligheten i en studie med kvalitativ forskningsmetod är i stort 
sätt den samma som för studier med kvantitativ metod. I de här två artiklarna 
anser författarna att reliabiliteten och validiteten var god på så sätt att rätt sak 
mättes och att det mättes på rätt sätt (Olsson & Sörensen, 2007).  
 
I en av artiklarna handlade det om betydelsen av information samt upplevelsen av 
sjukhusvården vid akut hjärtinfarkt. Den andra artikeln handlade om betydelsen 
av sociala förhållanden vid livsstilsförändringar efter att ha haft en hjärtinfarkt. 
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Det har tagit mycket tid att läsa artiklarna då författarna läst dem flera gånger. 
Författarna använde sig av analysmetoden enligt Graneheim och Lundman (2004) 
som sammanfattar och beskriver hur författarna ska gå till väga vid en kvalitativ 
innehållsanalys, vilket underlättade författarnas arbete. Med hjälp av 
överstrykningspennor kunde meningsenheterna kondenseras och kärnan plockas 
fram från varje meningsbärande enhet. Genom kodningen fick författarna fram 
budskapet ur artikeln och kunde gruppera dem i kategorier som enligt Graneheim 
och Lundman (2004) är en grupp av innehåll som delar en gemensam nämnare 
som därmed kunde lyfta fram och tydliggöra resultatet av författarnas studie. Efter 
att genomfört analysen av artiklarna kunde författarna sammanfatta sitt arbete och 
se en röd tråd genom valda artiklar som berör patienters upplevelser efter en 
hjärtinfarkt samt berör informationen, den korta vårdtiden och hur de upplever 
förmågan till livsstilsförändringar till följd av det. Fördelen med att författarna 
valde Graneheim och Lundman (2004) analysmetod var att den är väl beskriven 
och tydlig. Författarna tyckte det var lätt tackvare analysmetoden att få en tydlig 
analys av artiklarna samt att resultatet blev överskådligt.   
 
Författarna har gjort en noggrann beskrivning av datainsamling och dataanalys 
som presenteras i bilagor samtidigt som författarna har gjort tydliga motiveringar 
till valda artiklar och det tillsammans leder till att studiens resultat är tillförlitligt 
vilket andra personer lätt kan bedöma genom sökning via artikelöversikten.  
 
Av de tio artiklar som författarna har analyserat har studierna gjorts i västvärlden. 
I samtliga artiklar fanns det likheter vilket författarna tror beror på att alla studier 
gjorts i länder som har liknande levnadsstandard som Sverige, vilket var ett av 
författarnas inklusionskriterier. När det gäller sjukhusen i de här länderna har de i 
stort sett samma riktlinjer när det gäller vård, behandling samt uppföljning. 
Patienterna har i regel samma livsstil i de berörda länderna.  
 
Artiklarna som analyserades var publicerade under tidsperioden 2000 till 2010 
vilket också var ett inklusionskriterie. I de åtta kvalitativa artiklar som författarna 
har läst och byggt den största delen av sitt resultat på har 233 personer intervjuats 
varav 150 var män och 83 kvinnor, vilket motsvarar 64 procent män och 36 
procent kvinnor. Resultatet kan därmed anses vara till större del byggt på hur män 
upplever den information om livsstilsförändringar som de får under vårdtiden och 
kan påverka deras inställning till att genomföra dem. Ytterst handlar det 
förmodligen om hur varje enskild patient upplever och har förmåga till att 
uppfatta den information som ges och genom den informationen kunna göra 
livsstilsförändringar och då spelar det ingen roll om det är en man eller kvinna.  
Artiklarnas originalspråk är engelska vilket kan innebära att meningsenheternas 
innebörd kan påverkas då de översatts till svenska av författarna och det kan inte 
garantera en exakt översättning. Författarna har dock gjort sitt bästa för att bevara 
ursprungsbetydelsen. 
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Resultat diskussion 
Resultatet som har utformats i den här litteraturstudien visar på att hur, när och 
vad sjuksköterskan informerar patienterna om har en avgörande roll angående hur 
patienterna tar till sig och genomför de livsstilsförändringarna som 
sjukdomsdiagnosen kan komma att kräva av dem. Resultatet kan förklaras utifrån 
Dahlbergs och kollegors (2003) ramverk om lidande då patienter som drabbas av 
hjärtinfarkt inte enbart upplever ett stort sjukdomslidande utan att det också 
medför ett lidande relaterat till de förändringar som krävs i det dagliga livet. Det 
påverkar inte bara patienterna utan även deras närstående vilket ger upphov till en 
mängd olika känslor som påverkar både patienterna och deras närstående positivt 
och negativt. Resultatet bekräftar att stödet från både sjuksköterskan, närstående 
samt patientens personliga faktorer påverkar deras förmåga till anpassning till den 
nya livssituationen och till livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. Diskussionen 
kommer att behandla dessa tolkningar samt knytas an till arbetets teoretiska 
referensram som tolkats utifrån Dahlberg et al. (2003). Patienters upplevelser av 
bristande information angående livsstilsförändringar i samband med vårdtiden och 
behovet av mer individuellt anpassad information går som en röd tråd genom hela 
resultatet.  
 
Det visade sig i resultatet att många patienter ansåg att den information de fick var 
för generell och för svår att ta till sig under tiden som de vistades på sjukhuset. 
Pilhammar Andersson, Bergh, Friberg, Gedda, och Häggström (2003) anser att 
sjuksköterskan ska delge informationen på ett förtroendegivande sätt, så att 
patienten uppfattar och förstår det som informeras på ett korrekt sätt. Det är även 
viktigt att sjuksköterskan i förväg förbereder sig på vad som skall informeras, i 
syfte att minimera risken för oro och otydlig information. Bristande 
kommunikation och information kan leda till ett vårdlidande för patienten. 
Dahlberg et al. (2003) menar att vårdlidandet lättare kan uppstå om vårdandet 
inriktar sig mer på rutiner och scheman för avdelningen istället för att inriktas på 
patienternas önskningar och behov. Patienter beskriver själva att de tycker att alla 
patienter som drabbats av en hjärtinfarkt fick samma information, att 
sjuksköterskan såg förbi varje enskilds patients situation och behov. Patienterna 
tycker även att sjuksköterskan måste ta med patienternas tidigare vårderfarenheter 
och deras olika förutsättningar för att patienterna ska kunna ta till sig information 
om att ändra sin livsstil. Vidare anser Dahlberg et al. (2003) och Pooley et al. 
(2001) att ansvaret alltid ligger hos sjuksköterskan för att minska risken för att 
vårdlidande uppstår. Hälso- sjukvårdslagen (1982;763) belyser också vikten av 
individuellt anpassad information. Det är sjuksköterskans plikt att se till att 
patienterna kan ta till sig den information som ges på bästa sätt. 
 
I resultatet framkom det att patienterna menade att informationen om rökstopp 
och riskerna med rökning inte kändes viktigt eftersom de redan kände till att 
rökning påverkade hälsan negativt. Rökning tillhör de farligaste faktorerna till 
hjärt- kärlsjukdomar samtidigt som totalt rökstopp innebär bästa effekt för att inte 
insjukna igen samtidigt som det är den billigaste och smärtfriaste metoden för att 
minska risken att drabbas av hjärtinfarkt.  
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Däremot framkommer det i Bergman och Berterö (2001) studie att många 
patienter som drabbats av hjärtinfarkt fortsätter röka efter första, andra och ibland 
till och med efter tredje hjärtinfarkten trots vetskapen om att det är skadligt för 
hälsan vilket även hjärt-lungfonden (2008) bekräftar.  
 
Oterhals et al. (2006) anser i sin studie att många patienter tycker det var svårt att 
ta till sig all information under ett och samma tillfälle. Många patienter missar 
även informationen som ges vid utskrivningen och när de har kommit hem. Deras 
studie visar också att äldre patienter missar den här informationen oftare på grund 
av att de hör sämre och de önskar att få informationen repeterad vid 
uppföljningssamtal från sjuksköterskan. Patienter känner stor osäkerhet efter att 
ha lämnat sjukhuset, de vill gärna veta vem de ska kontakta om oklarheter kring 
rehabiliteringen uppstår efter hemgång. Något som även påverkade det här var om 
patienterna i fråga vistats kortare tid på sjukhuset då det innebär att det funnits 
färre möjligheter till att få tillräckligt med information innan utskrivning från 
sjukhuset (ibid). Patienter som vistas längre tid på sjukhuset var i regel mer 
tillfredställa med den information de fått vilket bekräftas i Pooley et al. (2001) 
studie.    
 
Efter ett insjuknande i hjärtinfarkt påverkas hela kroppen vilket ger upphov till 
både medicinska och existentiella frågor (Dahlberg et al. 2003). Enligt Nordgren, 
Asp och Fagerberg (2007) krävs det att patienterna hittar nya vägar för att kunna 
arbeta sig framåt i sitt mål mot en bättre hälsa. Det här kräver ibland att 
sjuksköterskan behöver hjälpa dem att anpassa sin nya livssituation till de aktuella 
förhållandena. Vilket betyder att sjuksköterskan måste vara uppmärksam på 
patienternas tidigare erfarenheter och individuella behov för att uppnå det mål 
vilket även Dahlberg et al. (2003) och Pooley et al. (2001) skriver om i sina 
studier. 
 
Enligt Kärner et al. (2005) har patienterna olika förutsättningar till rehabilitering 
och rehabiliteringen måste vara individuellt anpassad. Det är viktigt att det finns 
små delmål till att kunna ändra sin livsstil och att den bibehålls på längre sikt än 
att patienterna måste göra stora förändringar på en gång. En anledning till att alla 
patienter inte har samma förmåga till livsstilsförändringar är att patienterna inte 
har samma ekonomiska förutsättningar. Alla har inte råd att utöva flera aktiviteter 
samt inhandla hälsosam mat. En del patienter hade även brist på tillgång till 
ställen att kunna utöva aktiviteter (ibid). McSweeney och Coon (2004) bekräftar i 
sin studie att ekonomi och miljö är två förutsättningar som kan underlätta 
motivationen till att kunna genomföra livsstilsförändringar.  
 
Enligt Kärner et al. (2005) ansåg många patienter att läkemedelsbehandlingen var 
något de var tvungna att acceptera. När det blev för kostsamt för dem, ansåg de att 
de inte hade råd att göra några mer förändringar i sitt liv då det inte fanns ekonomi 
till det. En del patienter ansåg även att läkemedelsbehandlingen var det enda som 
behövdes för att kunna återgå till sitt vanliga liv igen. De insåg inte vikten av att 
göra livsstilsförändringar och att det kunde ge en minst lika stor hälsovinst som 
läkemedelsbehandling och ibland kanske till och med större (ibid). Vilket även 
McSweeney och Coon (2004) skriver om i sin studie då de belyser att även 
ekonomin spelar stor roll för genomförandet av livsstilsförändringar.  
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Enligt Condon och McCarthy (2006) studie är det viktigt att patienterna har en 
positiv inställning till att förändra sin livsstil. De måste även förstå varför de 
måste ändra sin livsstil. Vikten av att förstå hur patienterna själva kan påverka sin 
sjukdom är något som tydligt belystes och som borde vara en självklarhet 
eftersom det är en viktig grund till att lyckas med sina livsstilsförändringar. Hade 
patienterna inte fått tillräckligt bra information eller inte hunnit få information 
under sin sjukhusvistelse uppstod otrygghet och de förlorade en stor del av 
förmågan att kunna påverka sin livsstil. Om patienterna inte har förstått 
innebörden av sin sjukdom under sjukdomsvistelsen är det inte så lätt att komma 
hem och stå på egna ben. Fördjupad kunskap om sin sjukdom och vad den innebär 
är grunden till viljan att kunna förändra sin livsstil (ibid). Även Fleury och 
Sedikides (2007) skriver i sin studie att det finns förutsättningar som underlättar 
för patienterna att hitta inspiration och motivation till att göra 
livsstilsförändringar. De menar även att rädslan för att dö eller förlora kontrollen 
över sin livssituation kan underlätta patienternas motivation till 
livsstilsförändringar (ibid).  
 
Enligt Condon och McCarthy (2006) resultat har patienter med ett litet socialt 
nätverk oftast mindre förmåga till att kunna ändra sin livsstil på grund av att de 
lättare blir deprimerade och har lättare att falla tillbaka till gamla vanor. Överlag 
ansåg patienterna med stöd från närstående att de hade lättare att klara av sin nya 
livsstil men det betyder inte att de inte behöver stöd från sjukvården. Alla 
patienter måste uppmärksammas och ses som unika individer som behöver stöd i 
sin nya livssituation. Det är även viktigt att de närstående visar respekt för 
patienterna och har full förståelse för att gamla vanor måste brytas som till 
exempel matvanor, dryckesvanor samt rökning. De närstående ska fungera som ett 
stöd och peppa patienterna till en hälsosammare livsstil. För att patienterna och 
deras närstående ska förstå innebörden och allvaret i den nya situationen är det 
viktigt att sjukvården och sjuksköterskan ger den information som patienterna 
behöver (ibid). Ray (2000) och McSweeney och Coon (2004) lyfter även det här i 
sina studier där de menar att socialt stöd från sjuksköterska, familj, vänner, 
arbetskamrater eller arbetsgivare kan vara viktigt när patienternas motivation är 
låg. Vidare menar de att socialt stöd även kan vara betydelsefullt för att påbörja 
och bibehålla livsstilsförändringen särskilt om närståendes åsikter och beteende 
överensstämmer med patienternas åsikter och beteende om livsstilsförändringen 
vilket även bekräftas av Kärner et al. (2005).  
 
Hanssen et al. (2005) studie bekräftar att patienterna hade olika behov gällande 
information om livsstilsförändringar, vilket visar på hur viktigt det är att 
informationen är patientfokuserad och anpassad efter det skede som patienten 
befinner sig i. Det framkom att ett antal patienter deltog i en grupp för hjärt-
kärlsjuka och att det här upplevdes som positivt vilket styrkts av Hälso- och 
sjukvårdslagen (1998:531) som nämner att alla patienter har rätt till individuellt 
anpassade information. 
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Beskrivningar av rädsla i olika avseenden är återkommande och uttrycks som 
alltifrån osäkerhet och oro. Dahlberg et al. (2003) skriver att en vårdrelation som 
har en öppenhet kan bidra till minskat lidande och ökat välbefinnande. När en 
patient känner osäkerhet efter en hjärtinfarkt kan det ge upphov till lidande. 
Många gånger medger patienterna att osäkerheten och rädslan handlar om rädsla 
för att drabbas av en hjärtinfarkt senare i livet, vilket Nordgren et al., (2006) 
bekräftar i sin studie där de beskriver att patienterna upplevde att deras egna 
kroppar blivit en begränsning och att de ständigt levde med rädslan av att återigen 
drabbas av en hjärtinfarkt. Vidare skriver Dahlberg et al. (2003) att patienterna 
berättade att de många gånger förnekade det de hade gått igenom, kanske berodde 
det på att oron blev en för stor del av livsvärlden. Det är viktigt att sjuksköterskan 
visar stor respekt för patienterna och tar del av vad varje enskild patient upplever i 
sin livsvärld. För att kunna hjälpa de här patienterna på rätt sätt krävs det att 
vårdpersonal har ett livsvärldsperspektiv vilket innebär att alla patienter ses som 
de unika individer de är. På det sättet kan sjuksköterskan möta patienternas behov 
och genom det lindra deras lidande (ibid).  
 
I resultatet framgår det även att det är viktigt att sjuksköterskan har förståelse för 
att en del patienter har ett större behov av att prata med hälso- och 
sjukvårdspersonal, för dessa patienter räcker inte stödet från deras närstående. Det 
kan bero på att de söker efter svar och förståelse som de närstående inte kan bidra 
med. Sjuksköterskan måste även ta hänsyn till patienternas närstående eftersom de 
också har många frågor och funderingar angående sjukdomen och den nya 
situationen. Genom att ge de närstående tydlig information minskar även deras 
lidande vilket bekräftas i McSweeney och Coon (2004) studie.  
 
Det framgår tydligt i resultatet att patienterna upplever bristande information, 
vilket skapar både osäkerhet och förvirring. Om sjuksköterskan skapar en god 
relation mellan sig, patienterna och deras närstående finns det bättre 
förutsättningar för ett ökat välbefinnande hos alla parter. Det framgår även att 
patienterna tycker att eftervården brister vilket är en viktig del i egenvården och 
återhämtningsfasen. Det framkommer även i McSweeney och Coon (2004) studie 
samt i Kärner et al. (2005) studie att många patienter upplevde osäkerhet i 
samband med utskrivningen från sjukhuset, känslan av att komma hem och helt 
plötsligt vara ensamma utan att få hjälp från hälso- och sjukvården och rädslan av 
att inte längre kunna lita på sin kropp.  
 
I sjuksköterskans kompetensbeskrivning tas det upp att sjuksköterskan ska 
uppmärksamma och möta patienternas sjukdomsupplevelse och lidande och så 
långt som möjligt lindra det genom adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 2005). 
Betydelsen av relevant och anpassad information bekräftas i Socialstyrelsen 
(2005) där det tydligt beskrivs att sjuksköterskan ska ha förmåga att informera och 
undervisa patienter och/eller närstående, såväl individuellt som i grupp med 
hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll och även förvissa sig om att patient 
och/eller närstående förstår given information. Anpassad information är grunden 
till en fortsatt bra egenvård och återhämtningsfas efter en hjärtinfarkt. Genom 
fortsatt uppföljning och ett ökat samarbete mellan sjukhus och primärvård ger 
patienterna möjlighet till att förändra och behålla en mer hälsosam livsstil (ibid).  
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SLUTREFLEKTION 
 
Författarna har under arbetets gång insett att behovet av anpassad information 
skulle öka patienternas förståelse till livsstilsförändringar över tid. Efter att ha läst 
alla artiklar kom författarna fram till att de som drabbats av hjärtinfarkt har ett 
mycket stort behov av att få lärdom av vad sjukdomen innebär. Författarna tycker 
att det är av stor betydelse att sjuksköterskan tillgodoser patienternas 
kunskapsnivå och informationsbehov. Det är även viktigt att sjuksköterskan 
framhäver att en liten förändring kan betyda mycket. Små mål kan ibland vara 
lättare och patienterna kan bli mer motiverade av att ha många små mål än ett 
stort. Uppföljningen efter en hjärtinfarkt bör vara regelbunden, planerad samt att 
det finns ett klart och tydligt mål som patienten förstår. Författarna kom även fram 
till att det är viktigt att patienterna kan se det hela ur ett tidsperspektiv som är klart 
och tydligt. Det underlättar för att kunna sätta upp mål. Ett gott samarbete mellan 
sjukhusvården och primärvården för de här patienterna borde vara en självklarhet. 
Patienternas husläkare borde därmed få information om sina patienters tillstånd 
och vara en del av rehabiliteringen så att patienterna kan känna sig trygg. 
Författarna tror att information om livsstilsförändringar måste upprepas vid fler 
olika tillfällen. Författarna anser att det blir lättare för patienterna att ta till sig 
informationen efter det att de har ”landat” i sin sjukdomssituation och sin nya 
livssituation. Författarna anser att det är sjukvårdens ansvar att alla patienter får 
en chans att kunna få anpassad information angående sin sjukdom vilket också 
beskrivs tydligt i Hälso- och sjukvårdslagen (1998:531).  
 
Författarna till studien vill lyfta fram vikten av att sjuksköterskan utgår från 
patienternas upplevelser av sin livsvärld för att på bästa sätt kunna motverka och 
lindra lidande. Efter en inspirerande tid med studien har nya funderingar väckts. 
Det skulle vara intressant att utveckla forskning om den korta vårdtidens 
betydelse för patienter som drabbats av sjukdom som kräver livsstilsförändringar. 
Vad skulle samarbetet mellan sjukhusvården och primärvården ha för betydelse 
för patienter som drabbats av hjärtinfarkt? Skulle sjukvården kunna erbjuda 
”hjärtsjuksköterskor” likväl som sjukvården erbjuder diabetessköterskor och 
diabetesteam?  
 
SLUTSATS 
 
Efter att ha analyserat studiens artikelmaterial tyder resultatet på att informationen 
måste ske mer individuellt mellan sjuksköterskan och patienterna. Sjuksköterskan 
kan även försöka involvera patienternas närstående eftersom patienternas nya 
livssituation kan komma att påverka hela familjen. Livsstilsförändringar måste 
prioriteras mer så att patienterna vet hur de kan förebygga risken för att 
återinsjukna senare i framtiden och inte bara förlita sig på den medicinska 
behandlingen. Resultatet tyder på att återbesök och samarbetet mellan 
primärvården och sjukhusvården bör ingå som en del av vårdandets yttersta mål. 
Det viktigaste är att patienterna förstår helheten och vinningen av att ändra sin 
livsstil och genom små insatser göra en stor hälsovinst 
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BILAGA 1 Sökhistoria  
Avgränsning: Linked fulltext, peer reveiwed. Research article, Publication year from 2000-
2010, English or Swedish. 

Databaser Sökord Träffar Inkluderade 
CINAHL Myocardial 

Infarcation 
19596 0 

 AND lifestyle 54 2 
 Heart disease AND 

experience 
5717 0 

 Heart attack AND 
experience 

1 0 

Sökmotorn ELIN Myocardial AND 
nursing 

846 0 

 AND experience 66 2 
 Myocardial AND 

lifeworld 
1 1 

 Myocardial AND 
nursing 

846 0 

 AND illness 57 2 
 Coronary AND 

experience 
19 1 

 Coronary AND 
lifestyle 

39 1 

 Myocardial AND 
life 

67 1 

PubMed Heart attack AND 
experience  

4761 0 

 Myocardial AND 
nursing care 

2748 0 

 Myocardial AND 
illness 

6400 0 



 

 

 BILAGA 2: Sammanfattning av artiklar 
 

 Syfte Metod Resultat Kvalitet 
 

Titel: You can do it if you set 
your mind to it: a qualitative 
study of patients with coronary 
disease. 
Författare: Bergman. E., & 
Berterö, C. 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing. 
Årtal: 2001 
Land: Sverige. 

Syftet var att få ökad 
kunskap och förståelse om 
vad det innebär att drabbas 
av hjärtkärlsjukdom och 
hur det påverkar den 
enskildes liv, och 
eventuella 
livsstilsförändringar. 

Kvalitativ metod, 
hermeneutisk analysmetod 
användes. Åtta deltagare 
med hjärt- och kärlproblem 
intervjuades, tre kvinnor, 
fem män i åldrarna 49-68 
år, angående deras 
livssituation samt deras 
möjligheter att göra 
livsstilsförändringar. 

Tre teman identifierades: Orsaker till 
hjärtkärlsjukdom, svårigheter med 
rehabiliteringen och faktorer som har 
betydelse för en lyckad rehabilitering. De 
två viktigaste faktorerna för en lyckad 
rehabilitering enligt patienten var, 
personligheten i kombination med externt 
stöd och information från sjukvården. 
Kunskap och förståelse upplevdes viktigt 
för att kunna gå vidare. 

BRA 

Titel: Living with experiences 
following a myocardial 
infarction. 
Författare: Johansson, A., 
Dahlberg, K., & Ekeberg, M. 
Tidskrift: European Journal of 
Cardiovascular Nursing. 
Årtal: 2003 
Land: Sverige. 

Syftet är att undersöka 
kvinnors upplevelser av att 
leva med hjärtinfarkt. 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk 
analysmetod. Åtta kvinnor 
intervjuades. Ingen ålder 
presenterades. 

Livet ansågs inte lika självklart längre. De 
vågade inte lita till sin sjuka kropp. Tankar 
om livet och döden hade väckts. 
Livslidandet aktualiseras. Det ansågs 
viktigt att försonas med sjukdom och kropp 
för att återfå balans och välbefinnande i 
livet. Information och stöd upplevdes 
nödvändigt för att kunna uppnå det här, 
men många deltagare upplevde brister i 
informationen. Patienterna efterfrågade 
mer individuell anpassad information. 
 
 
 

BRA 



 

 

 Syfte Metod Resultat Kvalitet 
 

Titel: Lifestyle changes 
following acute myocardial 
infarction: Patients 
perspectives. 
Författare: Condon, C., & 
McCarthy, G. 
Tidskrift: European 
Journal of Cardiovascular 
Nursing. 
Årtal: 2006 
Land: Irland. 

Syftet med studien var att 
beskriva patienters syn på 
att göra 
livsstilsförändringar efter 
en hjärtinfarkt. 
 

Kvalitativ metod. 
Beskrivande kvalitativ 
ansats användes. Tio 
deltagare vara av 9 män 
och 1 kvinna i åldrarna 38-
75 år djup intervjuades sex 
veckor efter hjärtinfarkten. 
 

Fyra teman presenterades risker 
angående sin livsstil, att ta ansvar för att 
göra livsstilsförändringar, vikten av 
professionell hjälp samt hur man ser på 
framtiden. Patienterna ansåg att 
livsstilsförändringarna måste genoföras i 
mindre mål för att kunna hållas över tid. 
Patienterna ansåg även det finns brister i 
samhället som gör det svårt att 
genomföra sina livsstilsförändringar. 

BRA 

Titel: Incentives for 
lifestyle changes in 
patients with coronary 
heart disease. 
Författare: Kärner, A., 
Tingström, P., 
Abrandt- Dahlgren, E., & 
Bergdahl, B. 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing. 
Årtal: 2005 
Land: Sverige. 

Syftet var att undersöka 
hur patienter som haft en 
kranskärlssjukdom i 
rehabiliteringsfasen hur 
olika faktorer kan 
underlätta till 
livsstilsförändringar. 

Kvalitativ metod med 
fenemologisk metod 
användes. Totalt 
intervjuades 113 patienter 
vid två tillfällen. Sex 
veckor efter insjuknandet 
samt ett år efteråt.  Alla 
var under 70 år, 84 män 29 
kvinnor.   

Resultatet bygger på fyra olika kategorier 
somatiska, sociala, kognitiva samt 
negativa aspekter som tillsammans med 
patientens erfarenheter underlättar eller 
begränsar att hantera 
livsstilsförändringar. 

BRA 



 

 

 
 
 

 Syfte Metod  Resultat Kvalitet 
 

Titel: Patient’s illness 
perception four months after a 
myocardial infarction. 
Författare: Alsén, P.,  
Brink, E., & Persson, L. 
Tidskrift: Journal of Nursing 
and Healthcare of Chronic 
Illness in association with 
Journal of Clinical Nursing. 
Årtal: 2008 
Land: Sverige. 

Syftet med studien var 
att beskriva patienters 
upplevelser fyra 
månader efter en 
hjärtinfarkt. 

Grounded theory med 
kvalitativ metod 
användes. 25 patienter 
intervjuades 9 kvinnor 
16 män i åldrarna 59-
78 år. 
 
 
 

Resultatet presenterades i två kategorier. Att 
lita på sig själv kontra att lita på andra. Det 
man kom fram till var att en del patienter såg 
på hjärtinfarkt som ett akut tillstånd medan 
andra såg det som en kronisk sjukdom som 
man får leva med resten av sitt liv. De som 
såg det som ett akuttillstånd ansåg att de var 
friska och behövde inte göra 
livsstilsförändringar medan de som såg det 
som kroniskt var mer motiverade till att göra 
det. Patienter med stöd från andra personer 
såg mer positivt på sin rehabilitering. 

BRA 

Titel: Examining the 
“Matthew Effect” on the 
motivation and ability to 
make lifestyle changes in 217 
heart rehabilitation patients. 
Författare: Mildestvedt, T.,  
& Meland, E. 
Tidskrift: Scandinavian 
Journal and Public Health. 
Årtal: 2007 
Land: Norge. 

Syftet var att undersöka 
hur sociala förhållanden 
påverkar resultatet av 
livsstilsförändringar 
efter en hjärtsjukdom. 

Kvantitativ metod med 
strukturerade 
frågeställningar. 
Uppföljning av 217 
patienter varav 176 
män och 41 kvinnor 
två år efter sjukdom 
där man undersökt 
motion, matvanor och 
motivationsfaktorer. 

Resultatet visade att det inte fanns något 
samband mellan socioekonomisk status 
förmåga att utföra livsstilsförändringar. Där 
emot var storrökare och känslomässigt stress 
relaterar till minskad fysisk aktivitet. 

MEDEL 



 

 

 Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Titel: The relationship 
between in- hospital 
information and patient 
satisfaction after acute 
myocardial infarction. 
Författare:  
Oterhals, K., Hanestad, B., 
Eide, G., & Hanssen, A. 
Tidskrift: European Journal 
of Cardiovascular Nursing. 
Årtal: 2006 
Land: Norge. 

Syftet med studien var 
att beskriva betydelsen 
av information samt 
upplevelsen av 
sjukhusvården vid 
akut hjärtinfarkt. 

Kvantitativ metod med 
strukturerade frågeställningar. 
111 deltog varav 85 män och 26 
kvinnor i åldern 34- 88 år. Två 
frågeformulär delades ut till 
deltagarna sex veckor efter 
utskrivningen från sjukhuset, som 
innehöll frågor där patienterna 
fick reflektera över hur de 
upplevt den information samt 
omvårdnad de fått under 
sjukhusvistelsen. 

Resultatet visade att de flesta 
patienter som deltog var mycket 
nöjda med den omvårdnad de fått. 
Informationen om vad en 
hjärtinfarkt är medan information 
om läkemedelsbehandling samt 
livsstil var mindre 
tillfredställande. Undersökningen 
visade även att ju längre patienten 
vistas på sjukhuset desto mer 
nöjd med informationen var man. 

MEDEL 

Titel: `Grasp life again´. A 
qualitative study of the motive 
power in myocardial 
infarcation patients.  
Författare: Bergman, E., &  
Berterö, C. 
Tidskrift: European Journal 
of Cardiovascular Nursing. 
Årtal: 2003 
Land: Sverige.  

Syftet var att ge ökad 
kunskap och djupare 
förståelse om vad som 
är den motiverande 
faktorn och hur det 
påverkar individens 
rehabilitering för att 
kunna återvända till ett 
normalt liv.  
 

 

 

 

Grounded theory med kvalitativ 
metod, där 13 patienter 
intervjuades varav 7 män och 6 
kvinnor i åldern 39-72 år som har 
drabbats av akut hjärtinfarkt de 
senaste 12 månaderna.  

Resultatet visade på att 
patienterna upplevde osäkerhet 
när det var dags att lämna 
sjukhuset och fortsätta 
rehabiliteringen i hemmiljö. De 
varken kunde eller ville gå 
tillbaka till heltidstjänst på 
arbetet. Patienterna ville även ta 
vara på livet och ta en dag i taget 
de uttryckte även ny lust för livet 
och önskan om att få uppleva 
framtiden. Livsstilsförändringar 
såg patienterna som en stor 
utmaning. 

BRA 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Titel: The illness experience 
of patients after a first time 
myocardial infarcation. 
Författare: Ostergaard 
Jensen, B., & Petersson, K. 
Tidsskrift: Patient Education 
and Counselling. 
Årtal: 2003 
Land: Danmark.  

Syftet var att undersöka 
sjukdomsupplevelser 
kopplat till förstagångs 
infarkt, med fokus på 
livssituationen och 
återhämtningen över tid. 
 
 

Kvalitativ metod med 
beskrivande kvalitativ 
ansats användes. 
Intervjuerna genomfördes 
vid två tillfällen totalt 30 
patienter, 22 män och 8 
kvinnor i åldrarna mellan 
40-89 år intervjuades. 
Första gången på sjukhuset 
efter tre vårddagar, andra 
gången cirka 17 veckor 
efter utskrivning.  

Osäkerheten i livssituationen var det 
övergripande temat för hela materialet. 
Resultatet var baserat på fyra kategorier 
som var kopplade till patienternas 
upplevda osäkerhet utifrån den enskilda 
situationen. Kategorierna var beteenden 
och hantering av olika symtom, 
existentiellt hot, att förebygga 
återinsjuknande och behovet av 
information och stöd. 

BRA 

Titel: Telenursing and 
patient’s recovery from 
bypass surgery. 
Författare: Hartford, K. 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing. 
Årtal: 2005 
Land: Kanada. 

Syftet var att bedöma 
återhämtningen efter en 
CABG- operation. 

Kvalitativ metod.  
Beskrivande kvalitativ 
ansats användes. Protokoll 
delades ut via posten till tio 
patienter varav 7 män och 
3 kvinnor i åldrarna 39-67 
år med frågor om dag 1, 2, 
4 & 7 efter utskrivningen, 
och vecka 2 & 7 efter 
utskrivningen. Svaren på 
frågorna rapporterades via 
telefon under 20-60 min.  

En del patienter upplevde fysiska och 
annorlunda livsstilsförändringar.  
Patienterna upplevde oro dels efter för 
snabb utskrivning och inför framtiden 
vilket tydligt gick att se genom vald 
metod. Efter en vecka i hemmet började 
planer inför återgång till det normala 
göras, och även livsstilsförändringar.  
 

BRA 



 

 

BILAGA 3: Mall för kvalitetsgranskning   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	PATIENTERS Förmåga till livsstilsförändringar
	Examensarbete i vårdvetenskap 15 hp   Handledare: Catharina Lindberg VO1303    Blekinge Tekniska Högskola Sjuksköterskeprogrammet 180 hp  Sektion för hälsa Maj 2010    371 79 Karlskrona

	PATIENTERS Förmåga till livsstilsförändringar
	RESULTAT  Kortare vårdtid kan innebära vissa fördelar för patienterna som exempelvis kostnadsmässiga fördelar eller mindre lidande för patienterna. Många av de utvalda studierna till det här arbetet tyder dock på att den korta vårdtiden kan innebära...
	Enligt Ostergaard Jensen och Petersson (2003) är informationsbehovet och utbildningsbehovet stort för de här patienterna och de måste kunna få vara med och påverka sitt vårdande och sin behandling. Det är dessutom viktigt att nämna för patienterna vil...
	Johansson et al. (2003) skriver att patienterna i studien ansåg att informationen borde vara mer individuellt anpassad. De ansåg även att informationen innehöll för mycket restriktioner om vad de inte fick göra. Det ledde i sin tur till att de kände s...
	Alsén, Brink och Persson (2008) studie visade att många av patienterna såg hjärtinfarkten som en akut situation och inte som något kroniskt. Efter sjukhusvistelsen ansåg de att de var friska och inte behövde göra några livsstilsförändringar. De såg in...
	Flera av patienterna som intervjuades i Bergman och Berterö (2001) studie uttryckte att de ofta hade tänkt påbörja ett hälsosammare liv innan de drabbats av en hjärtinfarkt, men att det helt enkelt inte blev av på grund av brist på tid och energi för ...
	Patienters behov av support och stöd Ostergaard Jensen och Petersson (2003) skriver i sin studie att vissa patienter uttryckte allvarlig rädsla och depression. Sjukdomen betraktades som en varning för att ändra vanor. Konsekvenserna av sjukdomen kun...
	Hartford (2005) beskriver att den kortare vårdtiden för patienter som drabbats av en hjärtinfarkt innebär att det finns färre möjligheter att tillhandahålla nödvändig information och minska patientens oro på sjukhus, och mycket av processen för sårlä...
	Bergman och Berterö (2001) studie visade att patienter ansåg att de även behövde professionellt stöd efter rehabiliteringsfasen eftersom det var lätt att motivationen då försvann. Efter rehabiliteringen var det en del patienter som trillade tillbaka ...
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