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Sammanfattning 
Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Många som 
drabbas av en myokardinfarkt (MI), det vill säga hjärtinfarkt, löper stor risk att drabbas 
av en sekundär MI. Därför är livsstilsförändringar så som fysisk aktivitet en viktig 
faktor för att minimera denna risk. En viktig del av den preventiva efterbehandlingen är 
fysisk träning som har visat positiva resultat på hjärt- och kärlsjukdomar. Syftet med 
detta arbete är att studera vilka bakomliggande orsaker som gör att individer som 
genomgått en MI är eller inte är fysiskt aktiva. Denna litteraturöversikt baseras på nio 
kvalitativa artiklar och två kvantitativa artiklar. Granskningen resulterade i fem teman: 
rädsla och oro för att insjukna på nytt, fysiska symtom som hinder, MI som vändpunkt, 
erfarenhet av cardiac rehabilitation (CR) och vikten av information och undervisning. 
Resultatet visade att det fanns en stor rädsla för att insjukna på nytt på grund av 
kroppsliga symtom som bröstsmärta, andfåddhet och trötthet. Patienterna var osäkra på 
hur mycket de kunde anstränga sig vid fysisk aktivitet, vilket bidrog till att detta 
begränsandes. Flera upplevde MI som en vändpunkt. De ohälsosamma levnadsvanorna 
uppmärksammades och individerna började omprioritera sina liv med 
livsstilsförändringar som följd. Majoriteten av de som deltagit i CR upplevde detta som 
en viktig del av rehabiliteringen. Deltagarna ansåg att närvaron av vårdpersonal bidrog 
till en ökad trygghet, vilket resulterade i att de vågade utföra fler ansträngande 
aktiviteter. Individerna upplevde informationen om CR, fysisk aktivitet och 
livsstilsförändringar som bristfällig. Det framkom att de önskade mer individuellt 
anpassad information. Resultatet av denna uppsats kan vara till hjälp vid vård och 
efterbehandling av patienter som genomgått en MI. Sjuksköterskan kan genom att vara 
medveten om patienters upplevelser av fysisk aktivitet informera och undervisa dem om 
sjukdomen och hur de på bästa sätt kan bibehålla sin hälsa. 
 
Nyckelord: myokardinfarkt, fysisk aktivitet, patienters upplevelser, rehabilitering 
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INLEDNING 

I dagens stressade samhälle lever allt fler människor med ohälsosamma levnadsvanor. 
Dessa resulterar ofta i olika typer av hjärt- och kärlsjukdomar, bland annat 
myokardinfarkt (MI), det vill säga hjärtinfarkt. Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de 
vanligaste dödsorsakerna i Sverige, dock har denna mortalitet minskat avsevärt på 
grund av att vi idag snabbt kan behandla sjukdomen. Många som drabbas av en MI 
löper stor risk att drabbas av en sekundär MI. Därför är livsstilsförändringar, så som 
fysisk aktivitet, en viktig faktor för att minimera denna risk. 
 
Under vår utbildning har majoriteten av kurserna tagit upp vikten av fysisk aktivitet och 
dess positiva effekter på hjärt- och kärlsjukdomar. Under verksamhetsförlagd utbildning 
har vi uppmärksammat att ett flertal patienter inte följer de råd som vårdpersonal ger 
gällande fysisk aktivitet. Vi vill därför studera patienters upplevelse av fysisk aktivitet 
efter en MI. 
 

BAKGRUND 

Hjärt- och kärlsjukdom 
Bakgrund 

Den koronara hjärtsjukdomen som också kallas för den ischemiska hjärtsjukdomen är 
den vanligaste dödsorsaken i högre åldrar i Sverige. Den är även betraktad som den 
dominerande folksjukdomen i Västvärlden. Ungefär hälften av befolkningen i Sverige 
dör av någon form av ateroskleros, som innebär åderförfettning eller åderförkalkning. 
Ateroskleros kan leda till syrebrist i myokardiet (hjärtmuskulaturen) som i sin tur kan 
orsaka irreversibel nekros (lokal vävnadsdöd) av hjärtmuskelceller. Sjukdomen kan 
yttra sig i olika steg. Angina pectoris, det vill säga kärlkramp är den första yttringen av 
koronarinsufficiens. Angina pectoris kan följa med individen under en lång tid men förr 
eller senare brukar den övergå till en instabil angina pectoris. Denna kan stabiliseras 
men även förvärras och leda till en MI (Persson, 2003, s. 75). 
 
Persson och Stagmo (2014, ss. 84-85) skriver att MI är den vanligaste dödsorsaken och 
står för cirka 30 procent av alla dödsfall i Sverige. 38 800 myokardinfarkter inträffades 
år 2007, dock har dödligheten under de senaste 25 åren minskat och den fortsätter att 
minska. Frekvensen för infarkter är särskilt hög i åldrarna 70-80. För de som är under 
70 år är det tre gånger vanligare med MI hos män än vad det är hos kvinnor (Ericson & 
Ericson, 2012, s. 100). 
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Riskfaktorer 

De vanligaste riskfaktorerna för att drabbas av MI kan relateras till levnadsvanor såsom 
rökning, psykosocial miljö och fysisk inaktivitet. Persson och Stagmo (2014, s. 59) 
skriver att senare forskning visat att uppemot 90 procent av risken att drabbas av en MI 
orsakas av nio påverkbara riskfaktorer, dessa innefattar: rökning, blodfettsrubbning, 
hypertoni, diabetes, låg fysisk aktivitet, stort midjemått, låg konsumtion av frukt och 
grönt, hög konsumtion av alkohol och psykosocial stress. Rökning är enligt Ericson och 
Ericson (2012, s. 97) den viktigaste riskfaktorn för kranskärlsjukdom då den orsakar 
endotelskada (skada på kärlväggen), höjer blodtrycket och förvärrar 
aterosklerosutvecklingen. 

Symtom 

De kliniska symtomen vid en MI kan vara väldigt varierande med exempelvis 
symtomfrihet där det under en senare EKG-undersökning avslöjats att det varit en 
infarkt. Symtom som kan förekomma vid MI är dyspné, illamående, kräkningar och 
kallsvettning. Dock är det mest klassiska symtomet central bröstsmärta med en längre 
varaktighet som inte påverkas av varken kroppsställning, mat eller dryck. En sådan 
bröstsmärta som pågår mer än 30 minuter kan vara ett tydligt tecken på MI (Persson & 
Stagmo, 2014, ss. 86-87). Smärtan kan även sprida sig till vänster arm, men också till 
nacken, underkäken och ryggen (Ericson & Ericson, 2012,s. 102). 

 

Behandling 

När vårdpersonal misstänker en MI ges vanligtvis acetylsalicylsyra och en 
trombocythämmare i det akuta skedet. Syrgasbehandling är också en viktig del av den 
akuta behandlingen. I nästa steg behandlas patienten vanligtvis med trombolys, PCI 
(Percutan Coronar Intervention) eller med CABG (coranary artery bypass grafting). 
Trombolys definieras som ”en farmakologisk reduktion av kärlocklusionen och därmed 
reperfusion av det aktuella myokardavsnittet” (Persson & Stagmo, 2014, ss. 95-97). 
Detta är en åtgärd som begränsar infarkten. PCI behandlar ST-höjningsinfarkter och 
genomförs på ett angiolabb inom cirka tre timmar efter symtomdebut. Kärlet vidgas och 
en stent (metallcylinder som används för att kärlet inte ska falla tillbaka) placeras inuti 
det förträngda kärlet. CABG behandlar krans- och kärlförträngningar orsakade av 
stenos. Genom kirurgi skapas nya kärl som kopplas ihop med ett kärl med stenos 
(Ericson & Ericson, 2012, s. 94). 
 

Fysisk aktivitet 
Fysisk träning, eller fysisk aktivitet, definieras som ”all kroppslig rörelse som 
producerats av skelettmuskler och resulterar i energiproduktion” eller ”planerad, 
strukturerad, återkommande träning som har ett syfte att förbättra eller bibehålla den 
fysiska funktionen” (Cider, 2005 s. 133). I dag ska patienter erbjudas fysisk träning som 
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en del av den medicinska behandlingen, då detta har visat goda resultat på hjärt- och 
kärlsjukdomar. Råd angående fysisk aktivitetsnivå och träningsprogram ska ingå i 
behandlingen. Att vara fysisk aktiv har en stor betydelse både när målet är att förebygga 
sjukdom och främja hälsa, men även för att rehabilitera, lindra och behandla (Waago & 
Skaug 2006, s. 275). Regelbunden fysisk aktivering leder till positiva effekter, det 
minskar risken för bland annat diabetes, depression och hjärt- och kärlsjukdomar 
(Ågren, 2008, s. 5). Det leder även till att pulsen och hjärtats minutvolym ökar, 
blodtryck och kroppstemperatur stiger och genomblödningen till hjärtat och 
muskulaturen ökar. Aerob träning (syrgasberoende) belastar hjärtat och muskulaturens 
syreupptagningsförmåga, detta leder till att hjärtat ökar sin kapacitet och 
skelettmuskulaturens mitokondrievolym ökar (Henriksson & Sundberg, 2008, ss. 11-
13). Ståhle, Bäck och Cider (2015, s. 1) skriver att individer med en kranskärlsjukdom 
ofta har en nedsatt aerob och muskulär fysisk kapacitet, fysisk aktivitetsnivå och 
livskvalité. Vidare skriver författarna att dessa individer med hjälp av fysisk träning kan 
i genomsnitt öka sin aeroba kapacitet med 20 procent, men även sin muskelstyrka med 
23 procent. 
 
Fysisk aktivitets effekter på hjärtat beror på träningspassets intensitet, frekvens och 
duration. Några månaders intensiv träning kan leda till att blodtrycket och pulsen i vila 
sjunker och hjärtats kontraktilitet och muskelmassa ökar. Detta i sin tur bidrar till en 
ökad slagvolym som förbättrar syreupptagningen (Henriksson & Sundberg, 2008, s. 15). 
 
Personer som är mindre aktiva har en fördubblad chans att drabbas av hjärt- och 
kärlsjukdomar jämfört med aktiva personer. För att bibehålla eller förbättra hälsan är 
rekommendationen 30 minuters fysisk träning per dag (minimum) (Cider, 2005 s. 137). 
Denna rekommendation utgör enligt Ståhle och Cider (2008, s. 359) en 
primärprevention mot krans- och kärlsjukdom. Regelbunden fysisk träning så som 
konditionsträning tre till fem gånger i veckan, och muskulärmotståndsträning två till tre 
gånger i veckan är en viktig åtgärd och behandling i sekundärpreventivt syfte. Vidare 
skriver författarna (2008, s. 364) att tidigare studier visat att medelintensiv 
konditionsträning av hjärtsjuka under två till åtta veckor, tre till fem gånger i veckan i 
45 minuter, resulterade i tydliga förbättringar av såväl maximala som submaximala 
arbetsnivåer. Långtidseffekter av fysisk träning hos människor med koronar 
hjärtsjukdom har visat sig vara i linje med vad som är studerat hos friska individer. Det 
är den aeroba träningen som visat dessa effekter, framför allt cykelträning men även 
gymnastik, promenader samt perifer muskelträning med mera (Cider, 2005, s. 148). 
 

Hjärtrehabilitering/Cardiac rehabilitation (CR) 

Fysisk träning inom hjärtrehabilitering i vardagen minskar mortaliteten med 26 procent. 
Hjärtrehabiliteringen består av konditionsträning tre till fem gånger per vecka och 
muskulärmotståndsträning två gånger per vecka (Ståhle & Cider, 2008, s. 367). 
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Hjärtrehabilitering erbjuds till alla individer i Sverige som genomgått en MI. 
Rehabiliteringen sker i grupp och för de som inte föredrar gruppaktiviteter finns det 
möjlighet att erbjudas individuell information. Målen med hjärtrehabilitering är att 
individerna ska kunna återgå till det liv de levt innan sin MI, lära känna sitt nya hjärta 
och dess förmågor och begränsningar samt vara väl insatta i sin medicinering. 
Hjärtrehabiliteringen består av ett team av vårdprofessioner som har följande uppgifter: 
sjuksköterskan som upprepar tidigare information som patienten fått och utökar 
medicininformationen, sjukgymnasten som har hand om själva motionsprogrammet och 
som informerar patienterna om fysisk aktivitet, dietisten som informerar om kostens 
betydelse i förebyggande syfte för aterosklerosbildning, läkaren som informerar om 
deras sjukdom, risker och terapimetoder samt kuratorn som informerar om frågor vad 
gäller de sociala och psykologiska aspekterna (Ericson & Ericson, 2012, s. 118). 
 
Det är viktigt att individerna får ett individanpassat träningsprogram där var och en får 
en rekommendation om hur träningen ska utföras i sin vardag. För att kunna utforma ett 
individanpassat schema görs en bedömning av kondition, muskelfunktion och aktuell 
fysisk aktivitetsnivå som EKG-bevakas (Ståhle & Cider, 2008, s. 359). 
 
Vanligtvis tränar de flesta deltagarna i hjärtrehabiliteringen tre till sex månader och när 
tillstånden blivit stabilt kan de fortsätta sin träning utanför sjukhuset (Ståhle & Cider, 
2008, s. 359). Persson (2003, s. 118) skriver att 10-20 procent av individerna som 
genomgått en MI får svårigheter att återgå till arbetet, detta främst på grund av 
psykologiska skäl. Vidare skriver Persson att dessa individer ofta lyckas efter att ha 
medverkat i en övervakad rehabilitering under ledning av en specialistutbildad 
sjukgymnast eller med hjälp av en rehabiliteringsklinik. Ståhle, Cider & Bäck (2015, 
s.6) skriver att de personer som deltagit i fysisk träning inom hjärtrehabilitering har 
förbättrat sin arbetskapacitet med 10-20 procent jämfört med de personer som inte 
deltagit.  
 

Trötthet/Fatigue 
I en studie skriven av Alsén, Brink och Persson (2008, ss. 462-463), uppger deltagarna 
som medverkat att trötthet är en central del i livet efter en MI. Dock är denna trötthet 
inte som den ”vanliga” eller ”normala” känslan av trötthet, utan en ”obegriplig” trötthet 
som definieras som fatigue.  Deltagarna beskrev inte bara tröttheten som något fysiskt, 
utan även kognitivt och emotionellt. Det kroppsliga förklarades som en känsla av 
svaghet och extrem utmattning, det kognitiva som ”trött i huvudet” och det emotionella 
som sorg och nedstämdhet. Den ”nya” tröttheten som hade uppkommit efter MI var 
obegriplig för de flesta och orsaken till denna kunde inte förklaras. Den obegripliga 
tröttheten ledde till att deltagarnas fysiska funktion begränsades. De kunde inte aktivera 
sig i de aktiviteter de tidigare gjort och detta begränsade dem från deras dagliga sysslor 
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som exempelvis städning och trädgårdsarbete. De kroppsliga begränsningarna beskrevs 
som domningar i armar, ”ben tunga som bly” med för lite kraft för att gå. 
 
Orsaken till trötthet hos personer med sviktande hjärtfunktion är oklar. Fysiologiska 
förändringar med försämrat blodflöde tillskelettmuskulatur och vitala organ är en 
tänkbar orsak. Att immunförsvaret aktiveras och stresshormonnivåerna förhöjs är andra 
bidragande orsaker. Fatigue är en mer avancerad grad av trötthet och definieras som ”en 
onormal, mycket svår trötthet i hela kroppen vilket inte är i relation till eller ens kan 
förklaras av utförd aktivitet” (Ekman, 2005, s. 192). Trötthet ses istället som ett normalt 
tillstånd efter ansträngande aktiviteter. Trötthet/fatigue är något individer med kroniska 
hjärt- och kärlsjukdomar vänjer sig vid och upplever som en del av sin sjukdom. Därför 
brukar detta tillstånd inte komma på tal förrän de blir förfrågade om detta. Då uppger 
dessa individer att tröttheten präglar en stor del av vardagen (Ekman, 2005, ss. 192-
195). 
 

Patientinformation och undervisning 
Långvarig sjukdom innebär en förändrad livssituation. Många patienter ställs inför stora 
val och beslut, därför är det viktigt att de får kunskap om den ohälsa och de förändringar 
som de ställs inför. De behöver undervisning och kunskap för att kunna möta nya 
situationer kopplade till deras förändrade hälsobild (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 
244). 
 
När en person drabbas av sjukdom eller skada och behöver läggas in på sjukhus kan 
många känslor och tankar väckas. För vissa kan en inläggning vara helt oväntad och 
dramatisk, därför är information och rådgivning om vad som hänt och vad som väntar 
av stor vikt. Många studier visar att bristfällig information om diagnos och behandling 
är något som skapar stor ångest och oro för en patient. Flera patienter upplever att de 
inte får svar på sina frågor under ronden vilket resulterar i otrygghet. Sjuksköterskan har 
en viktig roll i att göra informationen begriplig och ha den språkliga barriären i åtanke 
när denna förmedlas, det vill säga att hen inte använder ett för komplicerat medicinskt 
språk. När hen ska hjälpa patienten hantera sin framtida situation blir rådgivning och 
undervisning aktuellt för att förstärka patientens förmåga att klara av sin situation. 
Undervisning jämfört med information är en mer omfattande uppgift som förmedlar mer 
kunskap i planerade undervisningssituationer (Fagermoen, 2004, ss. 12-17). 
 
Innan patienter skrivs ut från sjukhuset efter en MI ska de ha fått noggrann och 
väsentlig information om efterbehandling, exempelvis gällande mediciner, sjukdomen, 
livsstilsförändringar samt riskfaktorer (Persson & Stagmo, 2014, s. 99). De informeras 
även om skillnaden på symtom vad gäller effortangina och bröstsmärtor som kan tyda 
på en sekundär MI.  Syftet med alla råd som ges är att förhindra ett återinsjuknande. Det 
är ofta en läkare och en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som håller i samtalet där 
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anhöriga också erbjuds att delta. Det är viktigt att informationen är individanpassad och 
patienten uppmanas att ställa genomtänkta frågor (Ericson & Ericson, 2012, s. 117). 
 

Vårdvetenskapliga begrepp 
Hälsa 

Dahlberg och Segesten (2010, ss. 48-49) skriver att hälsa betecknar ett tillstånd av 
friskhet, sundhet och välbefinnande. Hälsa är ett begrepp som involverar hela 
människan och är en upplevelse av att vara i jämvikt, den är subjektiv och är inte 
densamma för alla människor. Vidare skriver författarna (2010, ss. 80-81) att hälsa och 
välbefinnande kan existera trots närvaro av sjukdom. En professionell vårdare kan 
genom att vara lyhörd och stöttande hjälpa patienten att känna välbefinnande och 
därmed stärka dennes hälsoprocess. Wiklund (2003, ss. 80, 98) skriver att välbefinnande 
är personligt och unikt eftersom det har med individens inre upplevelser att göra. Det är 
personens subjektiva upplevelse och saknar objektiva bedömningsgrunder.  Hon skriver 
även att hälsa förutsätter att individen upplever sitt lidande som uthärdligt, gör hen detta 
kan hälsa upplevas samtidigt. 
 

Lidande 

Lidande handlar inte enbart om synliga symtom utan också om en inre process hos 
människan. Det kan beskrivas som en form av hot, kränkning eller förlust av människan 
själv. Lidande kan handla om känslan av att förlora kontrollen över sitt inre eller sin 
kropp.  Det berör hela människan och dennes upplevelse av sig själv som en hel person i 
världen, om detta hotas lider människan. Vi är våra kroppar och därför måste lidandet 
relateras till människan som person. Lidandet blir konsekvensen av att människan 
upplever en förlust av helhet och kontroll över sig själv. När individen inte längre kan 
leva det liv hon tidigare gjort eller önskar blir lidandet en mycket central upplevelse i 
personens värld (Wiklund, 2003, ss. 96-101). 
 
Wiklund (2003, ss. 102-103) förklarar att sjukdomslidande är det symtom och problem 
som uppkommer till följd av en sjukdom. Exempelvis kan det vara de fysiska symtom 
som hänger samman med en hjärtsjukdom, dessa kan vara andnöd, smärta och tryck 
över bröstet. Men det kan även vara andra konsekvenser till följd av sjukdomen som gör 
att individen upplever en begränsning i det vardagliga livet, en begränsning som hen 
aldrig tidigare behövt handskas med. Det är nu som människan måste konfrontera sin 
situation och ta ställning till de livsstilsförändringar som måste göras. 

Livsvärld 

Begreppet livsvärld innebär den värld som individer erfar ur ett första persons-
perspektiv. Det är den förvetenskapliga, naturliga, givna erfarenhetsvärld som hen är 
förtrolig med och inte ifrågasätter. För att förstå patienters upplevelser och hur de ser på 
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livet måste sjuksköterskan förstå att de skiljer sig från hens värld. Det gäller att förstå 
att det är två olika världar som möts och att när de exempelvis talar om smärta är det två 
olika upplevelser av smärta som framhävs. Sjuksköterskan måste alltså skapa sig en 
förståelse av patientens livsvärld för att kunna visa omsorg för patienten (Birkler, 2007, 
ss. 32-35). 
 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 145-146, 154) menar att förståelsen för livsvärlden 
som en erfarenhetsvärld kommer hjälpa oss att förstå, förklara och beskriva 
vardagsvärlden samt hälsa, lidande och vårdande. Författarna menar att med livsvärlden 
som grund så har vi ett kraftfullt teoriredskap för att förstå hälsa, lidande, 
välbefinnande, sjukdom och vård ur patientens perspektiv. Men det krävs att 
sjuksköterskan har ett öppet och följsamt förhållningssätt där patientens värld ses och 
bejakas och där dennes ”levda” erfarenheter uppmärksammas. 

Livskvalité 

Ett gott liv kan ha olika betydelser för varje människa. En del upplever ett liv utan 
sjukdom som gott medan andra finner motsatsen som kvalité. Livskvalité är ett begrepp 
som idag används för att kvalitativt beskriva individers liv och är ett mått på deras 
välbefinnande (Birkler, 2007, s. 93). Det finns två möjliga vägar som kan leda till ett 
tillfredsställt liv: ”Man kan antingen själv försöka göra om världen så att den infriar ens 
förväntningar på livet, eller också kan man mer passivt acceptera livet som det är och 
blivit och därmed i högre grad låta omständigheterna råda och göra en tillfreds” 
(Birkler, 2007, s. 94). 
 
Sjuksköterskan måste ta hänsyn till vad som är livskvalité för den enskilde patienten. 
Om patienten föredrar att röka 20 cigaretter om dagen då detta bidrar till ett ökat 
välbefinnande för hen, ska sjuksköterskan acceptera detta för att bibehålla patientens 
livskvalité (Birkler, 2007, s. 101). 
 

Autonomi 

Sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal hade för cirka femtio år sedan en auktoritet 
i hälso- och sjukvården. Denna roll har ändrats under dessa år och idag genomförs ingen 
behandling utan patientens samtyckte. Läkemedelsbehandling är inget tvång idag utan 
är något patienten erbjuds och själv kan diskutera kring, detta gäller även omvårdnaden. 
Denna ökade autonomi som individerna fått har lett till att sjuksköterskan alltid måste 
respektera och acceptera de val patienterna gör. Sjuksköterskan måste dock informera 
patienten om de konsekvenser som kan utvecklas av det beslut hen väljer att ta. Det 
krävs alltså en medinvolvering från sjuksköterskans sida vilket innebär att hen måste 
överföra sin kunskap för att patienten ska kunna fatta ett beslut (Birkler, 2007, s. 146). 
Wiklund (2003, s. 239) skriver att sjuksköterskan ska förutom att respektera patientens 
autonomi skapa förutsättningar för att patienten ska kunna ta självbestämmande val. 
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Dahlberg och Segesten (2010, ss. 108-109) betonar vikten av patientens delaktighet i sin 
vård där hen har möjlighet till inflytande och självbestämmande. Sjuksköterskan måste 
gå in i ett möte med patienten så att hen får möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet 
från sin sjukdom. 
 
 

PROBLEMFORMULERING 

Som tidigare nämnt så är hjärt- och kärlsjukdomar bland de vanligaste dödsorsakerna i 
världen. Fysisk aktivitet är en viktig del av rehabiliteringen vid hjärtdiagnoser, framför 
allt vid MI. För att förebygga ett återinsjuknande rekommenderas daglig fysisk träning. 
Efter en MI kan symtom som exempelvis trötthet, andfåddhet och bröstsmärta uppstå. 
Dessa symtom kan hindra denna patientkategori från att aktivera sig. 
 
Det är av stor vikt att sjuksköterskan informerar och undervisar om hur viktigt fysisk 
aktivitet är efter en MI. Patienterna måste informeras och undervisas om de fördelar 
som fysisk aktivitet har på deras hälsa, samt konsekvenserna av att vara fysiskt inaktiva. 
För att kunna jobba förebyggande i vården måste sjuksköterskan vara medveten om vad 
dessa individer har för upplevelser gällande fysisk aktivitet efter MI. För att få en 
uppfattning om detta krävs det att patienterna själva får berätta om sina upplevelser. 
 
I vår studie vill vi få svar på följande frågeställningar: 

• Är patienterna tillräckligt informerade om vikten av fysisk aktivitet efter sin MI 
av vårdpersonal? 

• Finns det någon rädsla för en sekundär MI kopplat till att belasta sin kropp 
genom fysisk aktivitet? 

• Har MI ökat/minskat motivationen för livsstilsförändringar? 
 

SYFTE 

Syftet med detta arbete är att studera vilka bakomliggande orsaker som gör att individer 
som genomgått en MI är eller inte är fysiskt aktiva. 
 

METOD 

Vi har valt att göra en litteraturöversikt enligt Friberg (2006, ss. 115-123). Vi har 
inkluderat både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Detta för att både 
fånga individers subjektiva upplevelser samt få en statistisk översikt över ämnet. Dock 
har våra sökningar mestadels resulterat i kvalitativa studier. 
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Litteratursökning 
I litteratursökningen har vi använt oss av databasen Cinahl. Denna valdes då vi arbetat 
mycket med den under vår utbildning och för att den innehåller artiklar om vård- och 
omsorg. Sökorden som användes i den inledandesökningen var ”myocardial 
infarction”, ”physical activity” och ”experiences”. Dessa sökord resulterade i ett 
hundratals träffar. För att avgränsa sökningen valde vi att kombinera våra sökord genom 
att använda oss utav ”AND” för att få så relevanta träffar som möjligt. Då vi ville ha en 
uppdaterad forskning avgränsades årtalen på artiklarna från 2009-2015. Detta gav oss 
för få träffar och de artiklar som vi fann täckte inte in det område vi valt att studera. 
Därför valde vi istället att ändra vår avgränsning till artiklar som skrivits under och 
senare än 2005. Detta resulterade i betydligt fler träffar. Vi hade bestämt oss för att 
enbart inkludera studier gjorda i Norden. Dock upptäckte vi att denna begränsning ledde 
till för få träffar och vi fick istället använda oss av studier från hela världen. 
Inklusionskriterierna från start innefattade individer mellan 45 och 64 år (medelålder) 
som enbart genomgått en MI. Detta gav oss ännu en gång för få träffar och vi bestämde 
oss därmed för att inkludera alla åldrar i vårt arbete vilket gav oss 43 sökresultat. 
Individer med funktionshinder exkluderades. 
 
22 artiklar valdes då titlarna på dessa ansågs väsentliga för arbetets syfte. Därefter lästes 
sammanfattningarna på respektive artikel och åtta valdes bort då dessa inte svarade på 
vårt syfte. De återstående 14 artiklarna granskades enligt Fribergs (2006, ss. 109-114) 
granskningsmall och ytterliga tre artiklar valdes bort. Granskningsmallen (bilaga 1) 
resulterade alltså i 11 artiklar. De valda artiklarna bestod totalt av nio kvalitativa och två 
kvantitativa som publicerats mellan årtalen 2005-2015. 
 

Dataanalys 
De valda artiklarna skrevs ut och lästes noggrant igenom. Vi utgick ifrån Friberg (2006, 
ss. 110-111) för att identifiera nyckelfynd i varje studies resultat. Vi diskuterade vilka 
centrala teman som varit mest förekommande i artiklarna och identifierade likheter och 
skillnader mellan de olika artiklarnas resultat. Vi förde enligt Friberg (2006, s. 111) 
samman allt i materialet som hade likheter och skapade nya övergripande teman.  Efter 
detta granskades artiklarna ännu en gång och fem teman som svarade an på vårt syfte 
valdes ut. Dessa markerades med olika färgkoder. Vidare påbörjades 
sammanställningen och skapandet av resultatet. 

 
RESULTAT 

Efter noggrann granskning av samtliga artiklar har vi identifierat fem teman som varit 
centrala för individer som genomgått en MI: rädsla och oro för att insjukna på nytt, 
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fysiska symtom som ett hinder, MI som vändpunkt, erfarenheter av CR och vikten av 
information och undervisning. Dessa teman förklaras mer utförligt här nedan. 
 

Rädsla och oro för att insjukna på nytt 

Rädslan för att insjukna i en ny MI var ett framträdande orosmoment hos deltagarna i 
Kristofferzons, Löfmarks och Carlssons (2005, s. 394) studie. Detta resulterade i att de 
dagliga aktiviteterna begränsades, bland annat den fysiska aktiviteten. En studie skriven 
av Junehag, Asplund och Svedlund (2013, s. 293) visar att flera deltagare upplevde att 
de inte kunde lita på sitt hjärta. De var oroliga över att de skulle genomgå en sekundär 
MI. De ifrågasatte vad de vågade att göra och hur mycket de kunde anstränga sig. En 
rädsla för att lyfta lätta ting som exempelvis en penna existerade. Detta medförde att 
individerna mestadels blev stillasittande och inaktiva. I en studie av Hildingh, Fridlund 
och Lidell (2006, s. 65) framkom det att det fanns en rädsla för att något skulle inträffa 
under sömnen, vilket ledde till att sömnvanorna förändrades. Detta bidrog i sin tur till 
att sömncykeln rubbades och deltagarna upplevde en ökad trötthet. 
 
En del hade fått information om att ett återinsjuknande av MI kunde ha olika symtom 
gentemot deras första. Detta bidrog till att deras osäkerhet ökade och varje fysiskt 
symtom började överanalyseras. De uppgav att de måste lära sig att hantera sin oro och 
inte vara rädda för att fysisk ansträngning måste resultera i en ny MI (Junehag et al., 
2013, s. 293). Deltagarna upplevde en oro när hjärtat började slå snabbare och uttryckte 
en rädsla för att gå utanför hemmet. De undvek därför dagliga aktiviteter som 
innefattade utomhusvistelser (Hildingh et al., 2006, 65). 
 
En aspekt som lyftes upp i Galdas, Oliffes, Kangs och Kellys (2013, s. 538) studie var 
att deltagarna tyckte att det var svårt att avgöra en säker grad av ansträngning vid fysisk 
aktivitet. De var rädda för att ta i för mycket och därmed få en sekundär MI. Många 
uttryckte även en oro för att träna på lokala idrottshallar eftersom deras fysiska 
ansträngning inte skulle övervakas av vårdpersonal. I Kristofferzons et al. (2008, ss. 
370-371) forskningsresultat uttryckte även deras deltagare en oro och rädsla över en 
sekundär MI. De, precis som deltagarna i Galdas et al. (2013, s. 538) studie, hade en oro 
som begränsade dem i sin vardag. De hade en rädsla för att vara ensamma och vågade 
inte testa sina gränser, vilket resulterade i att de flesta undvek fysisk aktivitet. 
 
Mccorry, Corrigan, Tully, Dempster, Downey och Cupples (2009, s. 927) skriver att 
deltagarna i deras studie upplevde att aktiviteter som orsakade andfåddhet inte var 
lämpliga. De beskrev hur de hela tiden stannade upp för att vila under aktivitet eftersom 
att de var oroliga för att pressa sitt hjärta eller att få andnöd. De som innan sin MI varit 
aktiva undvek också att överanstränga och pressa sina hjärtan på grund av den 
nytillkomna rädslan. 
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I en kvantitativ studie med64 deltagare var 48 procent av dessa rädda för att vara fysiskt 
aktiva en månad efter deras MI. Författarna använde mätinstrumentet Fear-Avoidance 
Beliefs (FAB) vilket är ett frågeformulär som mäter patienters upplevelse av relationen 
mellan upplevd obehag och rörelse. Efter fyra månaders deltagande i CR gjordes en 
uppföljning där siffrorna hade minskat till 21 procent. Det fanns även en signifikant 
minskning, både vad som gäller den totala FAB och den procentuella andelen av 
deltagare med FAB (Åhlund, Bäck & Sernert, 2013, s. 1028, 1030). 
 

Fysiska symtom som ett hinder 
Kristofferzon et al. (2008, ss. 394-396) skriver att de flesta deltagarna i deras studie 
uttryckte att de vanligaste symtomen de upplevde efter en MI var andfåddhet, trötthet 
och bröstsmärtor. De flesta hade accepterat sin situation som inkluderade en fysisk 
begränsning. En del av deltagarna uttryckte att symtomen kanske var en indikation på 
att de skulle ta det lite mer lugnt. Oro, ångest och ilska var hos kvinnorna en 
provocerande faktor till bröstsmärtan. För männen var fysisk ansträngning en 
bidragande faktor till bröstsmärtan. Andfåddhet som symtom och hinder för dagliga 
aktiviteter framkom även i artikeln skriven av Cooper, Jackson, Weinman och Horne 
(2005, s. 90). Junehag et al. (2013, s. 292) beskriver i sitt resultat att deltagarna 
upplevde kroppsliga förändringar efter deras MI. De beskrev begränsningar i form av 
svaghet, trötthet och minskad fysisk kapacitet. Deras uthållighet var inte längre 
densamma som innan deras MI. Flera uppgav att korta promenader som exempelvis till 
brevlådan innebar hård ansträngning, och att de efter att ha burit på tunga saker var 
utmattade. En del var begränsade till att utöva fysisk aktivitet på grund av medicinering 
som minskade hjärtfrekvensen. Andfåddhet och svaga muskler begränsade också deras 
fysiska aktivitet.  I denna studie rapporterade deltagarna att deras symtom fortsatte att 
vara ett hinder för fysisk aktivitet även ett år efter deras MI. 
 
Trötthet och svaghet som symtom efter en MI var också en central del (Galdas et al. 
2012, s. 538). Trots instruktioner och information om vikten av fysisk aktivitet kunde de 
inte komma över känslan av svaghet. De uppgav att det inte längre fanns någon energi 
kvar i kroppen och att det skulle ta sig tid innan de skulle komma igång med träningen 
igen. I en studie av Brink, Karlsson och Hallberg (2005, ss. 406-407) uttryckte 
deltagarna att definitionen av sig själva som aktiva var hotat av trötthet. De blev 
begränsade från att delta i aktiviteter som de tidigare medverkat i. Tröttheten var det 
mest besvärliga symtomet de upplevde efter deras MI. De uppgav att de efter en 
aktivitet kände sig alldeles trötta och uttömda på energi. 

MI som vändpunkt 

Deltagarna i en studie av Junehag et al. (2013, ss. 292-293) förklarar att deras styrka och 
uthållighet ett år efter sin MI förbättrats avsevärt. De var mer hälsosamma nu efter sin 
MI än vad de tidigare varit. Vidare framkommer det i studien att deltagarna såg sin MI 
som en vändpunkt, de påbörjade nya rutiner med dagliga fysiska aktiviteter som ett 
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måste, dessa inkluderade bland annat dagliga promenader. Små ting i livet som tidigare 
inte hade någon betydelse uppskattades mer och livet sågs mer positivt. Hildingh et al. 
(2006, s. 65) beskriver att individerna som deltagit i studien att även de efter sin MI 
börjat omprioritera sin vardag. Flera uppgav att de hade fått ett nytt positivt perspektiv 
på livet. MI hade motiverat dem att vara öppna för livsstilsförändringar och att ta vara 
på sin fritid. De hade lärt sig att de inte alltid behöver hjälpa andra utan istället lägga ner 
mer fokus på sig själva.  
 
En del befann sig i en process där de försökte omprioritera sina liv. De började inse 
problematiken med deras osunda livsstil och motivationen till att ändra sina 
levnadsvanor ökade (Brink et al., 2005, ss. 407-408). 
 

Erfarenheter av CR 

Galdas et al. (2012, ss. 537-538) beskriver i sin studie att deltagarna var tillfredsställda 
med CR. De upplevde att de var i trygga händer då närvaron av både sjukgymnaster och 
rehabiliteringssjuksköterskor fanns. Att de var uppkopplade till monitorer där puls, 
blodtryck, saturation och hjärtfrekvens bevakades var en källa till denna trygghet. De 
beskrev att personalen gav dem noggrann information och även den tid som behövdes 
för få svar på oklara frågor. Detta bidrog till att många deltagare upplevde miljön som 
trygg och vänlig. I Winghams, Dalals, Sweeneys och Evans (2006, ss. 291-292) 
forskning uttryckte deltagarna att de våga utföra olika fysiska aktiviteter eftersom de var 
övervakade av vårdpersonal. Anledningen till att ett flertal deltog i CR var på grund av 
att de hade brist på självdisciplin. De ansåg att de inte hade tillräckligt med motivation 
för att utföra den fysiska träningen på egen hand. 
 
CR sågs som en positiv del av rehabiliteringen. Kvinnorna som deltog i CR upplevde 
trygghet och uppmuntran till att upprätthålla livsstilsförändringar. De fick ett stort stöd 
av rehabiliteringsgruppen och andra deltagare (Kristofferzon et al. 2008, s. 371). Detta 
uttryckte även individerna i Winghams et al. (2006, s. 292) intervjustudie. 
Rehabiliteringen gav dem möjligheten till att dela sina erfarenheter med andra individer 
som också genomgått en MI. Deltagare i Hildinghs et al. (2006, s. 64) forskningsstudie 
beskrev att CR gav dem möjligheten att träffa andra individer som varit i samma 
situation som dem. Detta fick dem att känna sig mindre ensamma i sin sjukdom. Efter 
att ha deltagit i CR så inkluderade de fysisk aktivitet i sin vardag i större utsträckning än 
vad de tidigare gjort. I studien skriven av Wingham et al (2006, s. 291) framkom det att 
de flesta som deltog i CR gjorde detta på grund av att de ville återgå till sin normala 
vardag. 
 
I Åhlunds et al. studie (2013, s. 1030) framkommer det att interventionsgruppen, det vill 
säga de som deltog i rehabiliteringsgruppen tränade mer regelbundet och med en högre 
intensitet än kontrollgruppen efter en fyra månaders uppföljning. I en annan studie 
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skriven av Uysal och Özcan, (2012, s. 448) där interventionsgruppen fick individuell 
träning och rådgivningsprogram, visade det att den fysiska aktiviteten förbättrades 
avsevärt efter tre månaders uppföljning i jämförelse med kontrollgruppen. 
 
 
Cooper et al. (2005, s. 90) visar att deltagarna upplevde positiva kopplingar mellan CR 
och träning. Det gav dem möjligheten att lära sig mer om olika träningsformer. Dock 
uppgav en del av deltagarna att det var onödigt att delta i CR när de istället kunde träna 
hemma. De menade att de redan hade allt som behövdes hemma, både trappor och 
vikter. Forskarna anger därpå att detta tankesätt är ett kvitto på att deltagaren inte 
förstått vikten av aerobträning under rehabiliteringsfasen. I Mccorrys et al. (2009, s. 
926) studie framkom det att yngre deltagarna ansåg att CR inte var tillämpade för deras 
ålder då det mest var äldre som medverkade. De ansåg att de övningar och 
träningsprogram som användes inte tillgodosåg deras fysiska kapacitet. En del ansåg 
även att det var medicineringen som förbättrade deras hälsa och inte nödvändigtvis 
deras träningsprogram. 
 

Vikten av information och undervisning 

Det professionella stödet och den undervisning gällande träning samt 
livsstilsförändringar som deltagarna fick av hälso- och sjukvården uppskattades (Galdas 
et al. (2012, s. 53). Vikten av god kontakt med en sjuksköterska var en central del. Detta 
eftersom sjuksköterskan kunde guida och stötta deltagarna under deras 
rehabiliteringsprocess (Hildingh et al., s.64). 
 
I Mccorrys et al. (2009, ss. 926-928) studie ansåg deltagarna att informationen de fått av 
hälso- och sjukvården var bristfällig. De upplevde att informationen gällande vikten av 
att delta i CR var knapphändig. Flera minns att de fått en inbjudan till CR men att 
presentationen inte var tillräckligt övertygande för att fullföljas. Deltagarna uppgav att 
vårdpersonalen förklarade innebörden och vikten av CR kort. Det framkom att de hade 
möjlighet att delta om de så önskade, men det framkom inte hur viktigt detta deltagande 
var för deras framtida hälsa. Deltagarna menar att om vårdpersonal varit mer 
motiverande och övertygande hade chansen för medverkan ökat befintligt.  
 
Råd som vårdpersonal gett gällande träning så som ”håll dig aktiv” eller ”du får ta det 
lugnt” hade uppfattats som ospecifikt. Deltagarna uppgav att de fått information om 
livsstilsförändringar som inte inkluderade träning (Mccorry et al., 2009, s. 928). 
Individerna i Kristofferzons et al. (2008, s. 371) studie uppgav att de behövde mer 
information om deras symtom, hjärtprognos, behandlingar och CR. Männen upplevde 
en trygghet av att få träffa en kardiolog och önskade att få göra detta en till två gånger 
om året. Kvinnorna i studien uppgav vikten av att få repeterad information, både 
muntlig och skriftlig. De uppskattade sjuksköterskan och upplevde det lättare att föra en 
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dialog med hen än med läkaren. De beskrev att sjuksköterskan var väldigt duktig på att 
förklara och ställa frågor och att de därefter själva fick chansen att ställa sina frågor. 
Männen i studien uppskattade också sjuksköterskorna då de ansåg att hen var väldigt 
stöttande. Deltagarna i Kristofferzons et al. (2005, ss. 395-397) artikel fick information 
om symtom, psykologiska hinder, sin sjukdom, biverkningar av mediciner, 
livsstilsförändringar samt om självvårdande aktiviteter av sjuksköterskan.  
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Under litteratursökningens fas användes databaserna Cinahl och Pubmed. Dock 
upptäckte vi under sökningen att artiklarna vi fann i Pubmed inte uppfyllde vårt syfte. 
Därför beslöt vi oss för att enbart använda Cinahl, då denna databas gav oss fler träffar.  
 
Vi valde att använda oss utav Fribergs modell (2006, ss. 115-122) av en 
litteraturöversikt. Detta då vi tidigare arbetat med denna och känner oss trygga med den. 
Syftet med vårt arbete var att studera vilka bakomliggande orsaker som gör att individer 
som genomgått en MI är eller inte är fysiskt aktiva. Vi var ute efter att öka förståelsen 
av den individuella upplevelsen och tankar om området vi studerat. Därför beslöt vi oss 
för att använda en kvalitativ metod. Innan litteratursökningen var planen att inkludera 
både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Dock upptäcktes under arbetets gång att de 
flesta kvantitativa artiklarna vi fann inte svarade an på vårt syfte. Två utav dessa artiklar 
täckte dock in studiens problemområde och därför beslutades att inkludera dessa för att 
få med en statistisk översikt. 
 
I början av litteratursökningen var planen att enbart inkludera studier gjorda i Norden. 
Detta då vi anser att vården är likvärdig i våra grannländer och att vårt resultat skulle 
vara mer tillförlitligt. Under sökningens gång fann vi ett flertal Nordiska artiklar som 
svarade på vårt syfte, dock var det för få artiklar. Därför utökades sökningen genom att 
artiklar från hela världen inkluderades i litteratursökningen. Eftersom de studier gjorda 
utanför Europa påvisade samma resultat som artiklarna från Norden, anser vi inte att det 
var en nackdel att inkludera dessa.   
 
Vår litteratursökning resulterade i ett stort antal träffar vilket ses som ett tecken på att 
det är ett välutforskat område. Tyvärr fann vi inte så många nypublicerade artiklar vilket 
vi önskat då forskningen ständigt behöver utvecklas. Detta kan ha bidragit till att vi fått 
ett resultat som möjligtvis inte överensstämmer med dagens individer och deras 
levnadsvanor. 
 
Urvalet av vår litteratur innefattade artiklar med individer i alla åldrar. Detta ser vi både 
som en fördel och en nackdel. Fördelen med detta är att vi fick en bild utav individers 
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upplevelser i varierande åldrar och inte enbart en ålderskategori. Vi är dock även 
kritiska mot detta då äldre individer över 70 år kan av andra fysiologiska orsaker vara 
fysiskt inaktiva. Äldre är oftast multisjuka vilket kan resultera i sämre förutsättningar 
gällande den fysiska kapaciteten. 
 
Gällande antalet valda artiklar anser vi att en tillräcklig grund erhållits för att utveckla 
ett pålitligt resultat. Samtliga artiklars resultat innehöll just de fynd som vi avsåg att 
studera. 
 
En styrka med vår uppsats var att bägge författarna bidrog och medverkade i samtliga 
moment. Bägge läste igenom samtliga artiklar ett flertals gånger och diskuterade 
förekommande teman ihop som sedan tillsammans färgkodades. Detta har enligt oss 
medfört en minimerad risk för utebliven relevant fakta. Alla artiklar lästes på 
originalspråket engelska och översattes även till svenska för att undvika risken för 
feltolkningar. 

Resultatdiskussion 
Resultatet av denna studie visar att ett liv efter en MI består av både fysiska och 
psykiska symtom som hindrar individerna från att utföra dagliga aktiviteter de tidigare 
gjort. Deltagarna upplevde framför allt symtom som trötthet, andfåddhet och 
bröstsmärta, detta hindrade dem från att vara fysiskt aktiva. I en annan studie som inte 
svarade an på vårt syfte men som ändå går att använda då det stärker vårt resultat, 
uppger författarna att somatiska symtom som deltagarna upplevde efter en MI kunde 
resultera i begränsningar i hälsofrämjande livsstilsförändringar (Kärner, Tingström, 
Abrandt-Dahlgren & Bergdahl, 2005, s. 265). Det är alltså inte ovanligt att individer 
som genomgått en MI tar avstånd från fysisk aktivitet för att undvika att belasta 
kroppen. Tröttheten var ett tydligt symtom som hindrade många deltagare från att klara 
av den vardag som de haft innan de fick sin infarkt. Många beskrev att den upplevda 
tröttheten försämrade deras tillstånd och begränsade dem i det dagliga livet. Detta kan 
styrkas med Alséns et al. (2008, ss. 462-463) studie där deltagarna uppgav att tröttheten 
resulterade i känslan av svaghet och utmattning. Tröttheten uppkom plötsligt under 
sociala och vardagliga aktiviteter och förhindrade dem att delta i aktiviteter de tidigare 
gjort. 
 
En viktig och central del som framkom i vårt resultat är att nästan alla deltagare hade en 
ökad rädsla för att aktivera sig efter MI. För en del individer bidrog detta till en 
försämrad livskvalité och en minskad livslust. Birkler (2007, s. 101) skriver att 
vårdpersonal, eller mer specifikt sjuksköterskan, måste ta hänsyn till vad livskvalité 
innebär för varje enskild individ och att sjuksköterskan måste acceptera de beslut 
patienten väljer att ta, även om dessa inte är fysiskt gynnande för hen. Detta kan bli 
problematiskt i vården. Väljer en som sjuksköterska då att acceptera de val patienten 
väljer för att gynna deras psykiska hälsa (rädslan) men hindra den fysiska hälsan, eller 
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väljer hen istället att fortsätta motivera patienten till att aktivera sig trots att detta kanske 
kan leda till en försämrad livskvalité? Sjuksköterskan befinner sig i en svår situation där 
hen måste finna en balans mellan hens och patientens önskan om ett gott liv för 
patienten.  
 
Det var främst de fysiska symtomen som begränsade dem och orsakade rädslan. Många 
hade svårt med att själva avgöra hur mycket de fick och skulle anstränga sig. Wiklund 
(2003, s. 102) skriver att de problem som en sjukdom kan föra med sig och som kan få 
individer att känna sig begränsade kallas för ett sjukdomslidande. Detta lidande kan 
begränsa dem från att genomföra aktiviteter som hör till det goda livet. Resultatet visar 
att flertal deltagare lät bli att aktivera sina kroppar till den intensiteten som är 
rekommenderad. Detta kan på sikt resultera i en sämre återhämtning och prognos. 
Ågren (2008, s. 5) menar att fysisk inaktivitet kan bidra till följdsjukdomar såsom 
diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt depression. 
 
I resultatet framkommer det att deltagarna upplevde brist på tillräcklig information från 
vårdpersonal gällande sin diagnos och rehabiliteringsprocess. Det framkom också att 
deltagarna önskade en mer individuellt anpassad rådgivning. Vårt resultat finner även 
stöd i en annan forskning gjord av Hanssen, Nordrehaug och Hanestad (2005, s. 39-41), 
där de uppgav att flera deltagare poängterar att den information de fått gällande sin 
efterbehandling var generell och väldigt standardiserad. Informationen var viktig men 
de hade svårigheter med att identifiera vad som var till nytta för deras enskilda behov 
när de återgick till sitt hem. Deltagarna i denna studie önskar mer information om hur 
de ska hantera psykologiska och fysiska konsekvenser av sin sjukdom. De vill även ha 
mer råd angående preventiva livsstilsförändringar och om fysisk aktivitet efter 
utskrivning. I enlighet med det resultat vi kommit fram till framgår det tydligt att 
samtliga deltagare i studierna önskade mer information. Skulle detta erbjudits till 
samtliga deltagare skulle en onödig rädsla och oro kunnat förhindras. En mer 
djupgående information och undervisning kan medföra att dessa individer snabbare 
kommer igång med den fysiska träningen och därmed rehabiliteringen. Vad som är 
viktigt att komma ihåg som sjuksköterska är att varje patient hen möter är unik och bär 
med sig egna erfarenheter. Ingen patient är densamma. Därför är det av stor vikt att 
sjuksköterskan planerar undervisningarna utefter patientens livsvärld. Att arbeta utifrån 
denna livsvärld kommer att leda till ett bättre vårdande för patienten då sjuksköterskan 
kommer att ha ett bättre förstående för denne.    
 
Även om ansvaret för att komma igång med den fysiska aktiviteten vilar i deltagarnas 
händer så är det sjuksköterskan och övrig vårdpersonal som ansvarar för att förmedla 
kunskap om denna viktiga efterbehandling. Enligt Fagermoen (2004, s. 15) måste en 
sjuksköterska kunna bedöma hur mycket information en patient behöver för att klara av 
egenvård och identifiera hur behovet ska tillfredsställas. Sjuksköterskan måste göra en 
uppföljning av den information som förmedlats för att kunna se om patienten följer och 



 17 

kan handla enligt de givna instruktionerna. Det är av stor vikt att individer som 
genomgått en MI får den information och undervisning som är nödvändig gällande 
fysisk aktivitet. Detta inkluderar att de får specifik information om de symtom som kan 
uppkomma i samband med fysisk träning och hur de på bästa sätt kan handskas med 
dessa. Genom att förstå orsaken till varför symtomen uppkommer och hur dessa kan 
hanteras kommer rädslan att minska. Detta kommer i sin tur att resultera i ett ökat 
välbefinnande och ökad mängd fysisk aktivitet. Vårt resultat påvisar att mycket av 
rädslan och oron som uppstår hos individerna i samband med fysisk ansträngning beror 
på för lite kunskap om sitt tillstånd och bristen på information. Vi vill belysa att dessa 
individer behöver få en upprepad information, undervisning samt en uppföljning efter 
utskrivning från sjukhuset. För att kunna erbjuda en god och trygg vård som täcker 
patienternas behov måste vårdpersonalen vara medvetna om de tankar och de 
upplevelser som en individ har efter att ha genomgått en MI. 
 
I en studie av Brink (2009, s. 128), som hade en annan inriktning än det vi valt att 
studera, kan rädslan för att återinsjukna i en MI i samband med fysisk aktivitet minska 
genom att individen tar kontroll över sin egen hälsa. Författaren menar att detta kan 
uppnås genom att sätta ut mål utefter sin nuvarande kapacitet. För att deltagarna i 
studierna vi inkluderat ska kunna fullfölja detta kan de behöva lära känna sig själva och 
sin nya kropp först. Hälsa är trots allt en subjektiv upplevelse och för att patienten ska 
kunna nå välbefinnandet kan hen behöva ta itu med sitt lidande först på egen hand 
(Wiklund, 2003, s. 98). Birkler (2012, s. 88) anser att en individ kan vid sjukdom ha 
svårigheter med att identifiera sig med de nya relationerna till sig själv på grund av att 
hen känner en förlorad kontroll i den nya livssituationen. I detta sammanhang kan 
sjuksköterskan fungera som en trygghet för individen och hjälpa denne lära känna sin 
nya främmande kropp. 
 
Studiens resultat visar att vårdpersonal är en källa till trygghet vid fysisk aktivitet. Det 
framkom också att deltagarna upplevde en trygghet av att träffa medpatienter under CR. 
En studie av Isaksen och Gjengedal (2006, s. 408) visar att deltagarna upplevde en 
signifikant förbättring efter att ha deltagit i ett rehabiliteringsprogram. Där fick de 
möjligheten att träffa individer som också genomgått en MI. Vidare beskriver 
deltagarna att de fick uppmuntran och motivation av de medpatienter som deltog i 
gruppen. Deltagarna i Hanssen et al. (2005, s. 41) uppgav att det var till en fördel att 
möta individer som genomgått en MI och få ta del av deras erfarenheter och historier. 
För många av dem var det en lättnad att få stöttning och inte känna sig ensamma i sin 
sjukdom. Fagermoen (2004, s. 30) menar att gruppundervisning bidrar till att patienter 
kan identifiera sig med andra medlemmar med samma problem eller mål som de själva. 
Det ger möjlighet till att dra nytta av andras erfarenheter och förstärka sin egen 
motivation. Då resultatet av denna uppsats visat att rehabiliteringsprogram och mötet 
med andra medpatienter varit gynnsamt för individernas välbefinnande efter en MI, bör 
dagens vård inkludera detta alltmer. Studiens resultat visar att ju mer information 
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patienterna får om de fördelar med rehabiliteringsprogrammen kommer desto fler att 
medverka.  
 
En utav de största hindren till varför de inte kommer igång med träningen efter sin MI 
tror vi beror på okunskap. Många uppgav att de deltog i CR just för att lära sig mer om 
träning och hur de ska anpassa träningen utefter deras behov. Detta förklarar tydligt att 
individer kan ta ett steg tillbaka från den fysiska träningen på grund av att de inte vet 
mycket om den. Vi tror att detta framför allt berör de individer som innan sin MI inte 
varit fysiskt aktiva. Det är svårt att komma igång med något som tidigare inte utförts 
eller prioriterats. Därför är det extra viktigt att vårdpersonal fångar upp dessa individer 
och följer upp dem.    
 
En infarkt kan medföra begränsningar i olika former för den sjuke individen. Trots 
dessa begränsningar fann många deltagare MI som en vändpunkt med en ökad 
motivation för livsstilsförändringar och en positiv syn på livet. De uppgav att deras 
sjukdom fått dem att inse deras ohälsosamma levnadsvanor och vikten av att göra sunda 
val. Ett positivt fynd som framkommit i vårt resultat är att trots att samtliga individer 
genomgått en MI är de positiva över framtiden. Detta resultat visar att sjukdomen inte 
alltid behöver vara till en nackdel utan kan även bidra till en positiv vändning. Individer 
som tidigare inte prioriterat fysisk träning har efter sin MI lagt ner regelbunden tid åt 
detta. De har på grund av sin sjukdom omprioriterat sitt liv och fått ett hälsosammare 
levnadssätt. Dahlberg och Segesten (2010, s. 82) skriver att när en individ drabbas av en 
långvarig sjukdom börjar denne reflektera mer kring sin hälsosituation än tidigare, 
exempelvis kan hen börja motionera, träna eller ändra sina kostvanor för att främja sin 
hälsa. Tack vare ökade insikter om hälsans betydelse kan människan uppleva ett 
välbefinnande trots närvaro av sjukdom. 
 
En utav sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter är att arbeta preventivt. I detta arbete 
anser vi att det är viktigt att hen inte förbiser patientens självbestämmande, det vill säga 
autonomin. Trots den kompetens sjuksköterskan har är det i slutändan den enskilda 
individen som tar det slutliga beslutet. Ibland glöms det bort att arbeta utifrån patientens 
livsvärld. Det läggs större fokus på att förebygga sjukdom och främja hälsa än vad det 
gör på att utgå från vad hälsa innebär för den enskilda patienten. Det är viktigt att 
komma ihåg att livsstilsförändringar som exempelvis ökad mängd fysisk aktivitet inte 
alltid resulterar i ökad livslust och livskvalité. Birkler (2012, s. 101) skriver att om 
livskvalitén betraktas som ett subjektivt fenomen bör patienten vara med och bestämma 
vilka handlingar sjuksköterskan bör prioritera i första hand. För att detta ska kunna ske 
anser vi att det måste finnas en vårdrelation där sjuksköterskan är öppen och lyhörd för 
individen. Hen måste utgå från patientens livsvärld för att tillsammans med denne 
kunna prioritera livsstilsförändringar. Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma att 
sjukdom inte alltid går att åtgärda och förebygga på en gång. De flesta studiers deltagare 
som inkluderades i föreliggande uppsats uppgav att de var medvetna om vikten av 
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fysisk aktivitet men att det skulle ta sin tid att komma igång med detta. De kunde tydligt 
förklara sina symtom och orsakerna till den fysiska inaktiviteten, vilket är ett kvitto på 
att varje enskild individ är expert på sig själv. Varje individ måste själv få bestämma 
när, hur och var hen vill träna, men det är lika viktigt att sjuksköterskan finns där för 
stöttning när patienten är redo.   
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SLUTSATSER 

Individer som genomgått en MI har en rädsla för att insjukna på nytt vid fysisk 
ansträngning. Denna rädsla är baserad på både fysiska och psykiska symtom som 
exempelvis trötthet, oro, bröstsmärta, andfåddhet med mera. Detta är en utav de 
bakomliggande orsakerna till att individer som genomgått en MI inte är fysisk aktiva. 
För en del blev MI en vändpunkt medan det för andra blev ett hinder i deras vardagliga 
liv. Vad de alla var överens om var att det krävdes mer individuell information om sin 
sjukdom, fysisk träning och en mer fördjupad kunskap om CR gynnande effekter för att 
komma igång med träning. Studien visar att vikten av stöd och information är stor för 
denna patientgrupp. Sjuksköterskan har en viktig roll i att både informera, undervisa 
och motivera patienter till att förändra sina levnadsvanor.  
 
MI kan orsaka en rad olika begränsningar i en individs liv. De aktiviteter som tidigare 
tillhört vardagen kan efter denna infarkt förändras radikalt. Aktiviteter som kan ha tagits 
för givet innan infarkten som exempelvis dagliga promenader eller dagliga arbeten, kan 
nu istället ses som stora projekt. Därför är det av stor vikt att dessa individer får 
vägledning och stöttning efter sin MI för att kunna återgå till ett normalt liv.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 
 

Författare, år, tidskrift, 
titel 

Syfte Metod (urval, datainsamling och 
analys) 

Resultat 

Brink, E., Karlson, B.W., 
& Hallberg, L.R.. 
2006, Journal of Advanced 
Nursing Readjustment 5 
months after a first-time 
myocardial infarction: 
reorienting the active self.  

Syftet är att undersöka 
självregleringsprocessen hos 
kvinnor och män, fem månader 
efter en första gångs MI.  

Kvalitativ studie med 
forskningsmetoden grounded theory.  
11 kvinnor, 50-83 år, och 10 män, 48- 
76 år, deltog. Intervjuerna spelades in på 
band och transkriberades. Materialet 
kodades, kategoriserades, centrala 
begrepp utvecklades och slutligen 
utvecklades centrala teman. 
 
Studien är en del av ett större 
forskningsprojekt, en longitudinell 
studie.  
 

Deltagarnas definition av att vara aktiva 
hotades av trötthet och andra hälsoproblem 
och detta hindrade dem från att delta i 
aktiviteter som de deltagit i innan sin MI. 
Även om omorientering av sitt jag var en 
central del av återhämtningen efter en MI, 
var denna begränsad av 
sjukdomsuppfattning och hantering av  
sjukdomen.  

Cooper, A.F., Jackson, G., 
Weinman, J., & Horne, R., 
2005, Clinical 
Rehabilitation. A 
qualitative study 
investigating patients’ 
beliefs about cardiac 
rehabilitation. 

Syftet är att studera patienters 
upplevelse av CR efter en MI.  

Kvalitativ studie. Semi-strukturerade 
intervjuer genomfördes med en tolkande 
fenomenologisk analys. Nio män och 
fyra kvinnor deltog i åldrarna 37-79 år. 
Sex av deltagarna var arbetande och sju 
hade gått i pension. Intervjuerna 
spelades in på band och transkriberades. 
Det transkriberade materialet 
analyserades av författarna och teman 
som framkom noterades och därefter 
grupperades. Två andra forskare valde 
slumpmässigt ut transkriberat material 
och identifierade centrala teman. 
Författarna jämförde sedan sina teman 
med forskarnas.      

Resultatet delades in i olika teman: 
innehållet i hjärtrehabilitering, 
uppfattningar om träning, fördelar med 
hjärtrehabilitering, tydliga hinder för 
närvaro och hjärtkunskap. Vissa  
deltagare uttryckte att CR var en viktig 
och nödvändig del av återhämtningen 
medan andra tvivlade på det och uppgav 
att det var olämpligt. En del var osäkra på 
vad CR innehöll och missförstod 
betydelsen av motion och dess  
effekt. Missuppfattningar vad gäller 
hjärtkunskap var också uppenbart. Tvivel 
om att närvara CR är ett resultat av 
kombination av okorrekt uppfattning om 
CR och dålig kunskap om hjärtat. 

Galdas, P. M., Oliffe, J. L., 
Kang, B. K., & Kelly, M-
T., 2012, Public health 
nursing, Punjabi Sikh 
Patients’ Perceived 
Barriers to Engaging in 
Physical 
Exercise Following 
Myocardial 
Infarction 
 

Syftet med studien är att 
beskriva Punjabi Sikhs 
patienters upplevda barriärer 
från att delta i fysisk aktivitet 
efter en AMI. 

Kvalitativ studie med semi strukturerade 
intervjuer, tolkande dataanalys där 
teman lyftes fram. Fem kvinnor och tio 
män deltog 

Fyra teman lyftes fram som uppfattas som 
ett hinder av patienterna för ett fortsatt 
engagemang för fysisk aktivitet. 
1: Svårt att veta vilken grad av 
ansträngning som är lämplig 
2: Fatigue och svaghet 
3: Föredra informell fysisk aktivitet 
4: Migrations relaterade utmaningar 

Hildingh, C., Fridlund, B 
& Lidell., E., 2006, 
Rehabilitation nursing. 
Access to the world after a 
myocardial infarction: 
Experiences of the 
recovery process 

Syftet med studien var att 
belysa mönstret av 
återhämtning efter en 
hjärtinfarkt med avseende på 
innehållet av patienternas 
upplevelse 

Kvalitativ metod. 16 män och kvinnor 
som besökte vårdcentralen åtta till nio 
månader efter deras MI deltog i studien. 
Intervjuerna hölls i deltagarnas hem och 
bandinspelades och transkriberades 
ordagrant. Den första delen av analysen 
genomfördes parallellt av två författare 
enligt en innehållsanalys. Materialet 
lästes igenom upprepade gånger för att 
sedan delas in i enheter som märktes 
med koder. Koderna diskuterades, och 
likheter och olikheter jämfördes dessa 
delades sedan in i 11 underkategorier 
och tre kategorier. En tredje författare 
läste igenom koderna, under samt 
huvudkategorierna. Genom reflektering 
och diskussion formulerade de tre 

Personerna i studien uttryckte det viktigt 
och positivt att dem alltid fick tag i sin 
sköterska på vårdcentralen. Det framkom 
även hur viktigt det var att få träffa någon 
som hade kompetensen att hjälpa dem i sin 
återhämtning. Personerna förklarar även 
att de upplevde en lättnad när de fick träffa 
andra i rehabiliteringsgruppen som var i 
liknande situation. Vissa deltagare 
upplevde en stor rädsla av att anstränga sig 
för mycket eller till och med att sova, då 
dem inte visste vad som kunde hända i 
sömnen. De kände en begränsning i det 
dagliga livet. Deltagarna beskrev även att 
dem fick omprioritera sina liv för att klara 
av vardagen. 
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författarna ett tema ur de kategorier som 
utgör den underliggande betydelsen eller 
det latenta innehållet i texten.  

Junehag, L., Asplund, K., 
& Svedlund, M.,  
2014, Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. Perceptions of 
illness, lifestyle and 
support after an acute 
myocardial infarction.   

Syftet är att beskriva personers 
individuella uppfattningar om 
deras livsstil och stöd ett år 
efter en MI, med eller utan 
mentorskap.  

Kvalitativ beskrivande metod. En 
longitudinell studie där data samlats in 
genom enskilda intervjuer. 14 män och 
sex kvinnor, 46-73 år, intervjuades ett år 
efter deras första MI. 11 deltagare blev 
erbjudna kontakt med mentor som också 
hade genomgått en MI, resterande 
utgjorde en kontrollgrupp. Intervjuerna 
transkriberades. Innehållsanalys 
användes för att analysera data.  
 

Både de med och utan mentor hade 
likheter och en tendens till variationer i 
sina uppfattningar, med både positiv och 
negativ livssyn. Deltagarna var medvetna 
om nödvändigheten av att leva ett 
hälsosamt liv, men trots detta undvek en 
del av dem detta. De hade en önskan om 
att leva det liv de levde innan sjukdomens 
uppkomst och samtliga hade en positiv syn 
på framtiden. 

Kristofferzon, M-L., 
Löfmark, R., & Carlsson, 
M.,  
2008, Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. Managing 
consequences and finding 
hope – experiences of 
Swedish women and men 
4-6 months after 
myocardial infarction. 

Syftet är att beskriva den 
nuvarande upplevelsen av 
vardagen för svenska kvinnor 
och män, fyra till sex månader 
efter sin MI, och deras 
förväntningar inför framtiden. 

Kvalitativ innehållsanalys med semi-
strukturerade intervjuer. 20 kvinnor, 47-
88 år, och 19 män, 48-90 år, deltog. 
Deltagarna valdes ut från en större 
longitudinell studie. Intervjuerna 
spelades in på band och transkriberades 
därefter. Innehållet kodades och delades 
sedan upp i kategorier. Författarna 
tolkade resultatet och delade upp det i 
två huvudteman.  
 
Detta är del två av en intervjustudie.  
 

Det första temat visar att flera deltagare 
inte hade etablerat ett stabilt hälsotillstånd, 
även om symtom och känslomässigt 
lidande hade avtagit över tid. De var 
tvungna att handskas med hälsoproblem, 
livsstilsförändringar, känslomässiga 
reaktioner och sociala förändringar.  
Det andra temat visar att deltagarna funnit 
positiva konsekvenser av det de gått 
igenom och att de har fått nya livsmål och 
hopp om framtiden.   

Kristofferzon, M-L., 
Löfmark, R., & Carlsson, 
M.,  
2007, Journal of Cinical 
Nursing. Striving for 
balance in daily life: 
experience of Swedish 
women and men shortly 
after a myocardial 
infarction. 

Syftet är att beskriva 
upplevelsen av det dagliga livet 
för kvinnor och män under de 
första fyra till sex månaderna 
efter en MI. Fokus ligger på 
problem, hantering av problem 
och stöd från sitt närverk.  

Kvalitativ innehållsanalys med semi-
strukturerade intervjuer. 20 kvinnor, 47-
88 år, och 19 män, 48-90 år, deltog. 
Deltagarna valdes ut från en större 
longitudinell studie. Intervjuerna 
spelades in på band och transkriberades 
därefter. Innehållet delades in i 
innehållsområden, gemensamma 
aspekter identifierades, kodades och 
delades sedan upp i kategorier. 
Författarna tolkade resultatet och delade 
upp det i två huvudteman. 
 
Detta är del ett av en intervjustudie. 

Fysiska symtom och känslomässigt 
lidande var de vanligaste beskrivna 
problemen under de första månaderna. 
Deltagarna hanterade problemen genom 
att förhandla med sig själva, förlita sig på 
sina egna förmågor, förändra attityder och 
beteenden och ta egna beslut och 
handlingar. Deras nätverk var stödjande  
Men ibland uppstod 
kommunikationsproblem mellan dem. 

Mccorry, N. K.,  
Corrigan, M., 
Tully, M. A.,  
Dempster, M., 
Downey,  B. &Cupples, M. 
E., 2009, Journal of health 
psychology. Perceptions of 
exercise among 
people who have not 
attended cardiac 
rehabilitation 
following myocardial 
infarction 

Syftet med studien var att i 
detalj undersöka patienternas 
föreställningar av motion som 
en del av återhämtningen hos 
dem som inte deltagit i 
hjärtrehabilitering. 

Kvalitativ metod, semistrukturerade 
intervjuer med iterativ ansats i 
patienternas hem. Intervjuerna 
transkriberades ordagrant. Åtta män och 
sex kvinnor deltog  

Analys av intervjudata gav fyra teman:  
Begränsat värde för hjärtrehabilitering för  
långsiktig hälsa, daglig aktivitet som 
lämplig och tillräcklig träning, inte 
tillräckligt övertygande budskap av 
vårdpersonal, hierarki av sjukdomar. 
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Uysal, H.,& Özcan, S.,  
2012, International 
Journal of Nursing 
Practice. The effect of 
individual training and 
counseling programe for 
patients with myocardial 
infarction over patients’ 
quality of life 

Syftet med denna studie var att 
identifiera effekten av 
individuell utbildning och 
rådgivningsprogram för 
patienter som genomgått en 
hjärtinfarkt över patienterna 
livskvalité. 

Kvantitativ metod. 90 patienter som 
deltog, 45 i interventionsgruppen och 45 
i kontrollgruppen. Som instrument 
användes frågeformuläret:  
The Myocardial Infarction Dimensional 
Assessment Scale (MIDAS).SF-36 skala 
för livskvalité användes. 45 patienter 
fick individuell träning och följdes upp 
under tre månader varav de andra 45 
fickstandardbehandling och följdes upp 
först efter tre månader. SPSS för 
Windows användes och ett C2 test 
användes i interventionsgruppen. Ett 
individuellt träningsprogram och 
rådgivningsprogram utformades.  
Personerna fick även broschyrer om 
återvändning till ett hälsosamt liv efter 
en AMI. Mann-Whitney U-test  
användes för att jämföra grupperna före 
och efter träning. Av deltagarna var 22 
procent kvinnor och 77 procent var män. 
 

Resultatet visade att fler i 
interventionsgruppen slutade röka. Man 
fann även att den fysiska aktiviteten 
förbättrats avsevärt jämfört med 
kontrollgruppen. Inga signifikanta 
skillnader observerades gällande blodtryck 
och hjärtfrekvens.  

Wingham, J., Dalal, H. M., 
Sweeney, K. G & Evans, 
P. H., 2006, European 
Journal of Cardiovascular 
Nursing. Listening to 
patients: choice in cardiac 
rehabilitation 

Syftet är att utforska patienters 
upplevelse av MI och att 
identifiera de faktorer som 
påverkar det valet som 
patienterna gör när dem ges 
möjlighet att välja 
rehabilitering på sjukhus eller i 
hemmet efter en MI 

Kvalitativ studie med semistrukturerade 
intervjuer och tolkande fenomenologisk 
analys. En kontrollerad randomiserad 
studie. Intervjuerna transkriberades 
ordagrant. 17 deltagare intervjuades, 14 
män och tre kvinnor. Intervjuerna 
genomfördes inom 10 dagar, alla utom 
två genomfördes i deltagarnas hem. 
Deltagarna var i åldern 46-80år.  

Tio deltagare valde hembaserad och sju 
valde sjukhusbaserad rehabilitering. 
Resultatet visade att både chock och 
misstro var vanligt i båda grupperna och 
detta i sin tur ledde till dåligt 
självförtroende. Deltagarna uttryckte en 
stark önskan av att göra 
livsstilsförändringar och det behövde råd, 
vägledning och stöd. Resultatet visade 
även att majoriteten av deltagarna ville 
komma tillbaka till det ”normala” och 
hade fokus på fysisk aktivitet. Behovet av 
sjukvårdspersonalens stöd var en 
återkommande och starkt tema för båda 
grupperna. 

Åhlund, K., Bäck, M., & 
Sernert, N., 
2013, Journal of 
Rehabilitation Medicine. 
Fear-avoidance beliefes 
and cardiac rehabilitation 
in patients with first-time 
myocardial infarction.   

Syftet är att undersöka vilka 
rädslor och övertygelser 
personer med förstagångs MI 
har och hur dessa övertygelser 
har förändras över tiden.  

Kvantitativ metod. Prospektiv 
kohortstudie. I studien deltog 64 
personer mellan 42-73 år. 
Interventionsgruppen bestod av 
deltagare som gick med på CR medan 
deltagare i kontrollgruppen avstod från 
detta. I studien används frågeformuläret 
Fear Avoidance Belief Questionnaire 
(FABQ) med 16 frågor relaterade till 
patienters upplevelse av relationen 
mellan upplevd obehag och rörelse. 
Frågorna är uppdelade i två delskalor, 
fysisk aktivitet och arbete och dessa fick 
deltagarna svara på en och fyra månader 
efter MI. Data analyserades genom 
Statistical Package for the Social 
Sciences (IBM SPSS 20.0, Chicago, IL, 
USA). Genom χ2 test och Mann-
Whitney U-test presenterades data som 
medelvärde och medianer (intervall).   
 

Kliniskt relevanta rädslor och övertygelser 
sågs i 48 procent av deltagarna vid första 
mätningen, jämfört med 21 procent vid 
uppföljning (p=0,01). Av dessa bestod 62 
procent av CR och 29 procent av en 
kontrollgrupp.  Fyra månader efter MI 
gjordes ännu en uppföljning som visade att 
det inte längre fanns någon skillnad mellan 
grupperna. Den totala mängden fysisk 
aktivitet ökade över tid för CR-gruppen 
(p=0,03) och detta var även signifikant 
jämfört med kontrollgruppen (p=0,02).  

 

 


	INLEDNING
	BAKGRUND
	Hjärt- och kärlsjukdom
	Bakgrund
	Riskfaktorer
	Symtom
	Behandling

	Fysisk aktivitet
	Hjärtrehabilitering/Cardiac rehabilitation (CR)

	Trötthet/Fatigue
	Patientinformation och undervisning
	Vårdvetenskapliga begrepp
	Hälsa
	Lidande
	Livsvärld
	Livskvalité
	Autonomi


	PROBLEMFORMULERING
	SYFTE
	METOD
	Litteratursökning
	Dataanalys

	RESULTAT
	Rädsla och oro för att insjukna på nytt
	Fysiska symtom som ett hinder
	MI som vändpunkt
	Erfarenheter av CR
	Vikten av information och undervisning

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	SLUTSATSER
	REFERENSER
	BILAGOR
	Bilaga 1


