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Sammanfattning 

Bakgrund: I dagens Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar en folksjukdom som år 2016 

drabbade 26 000 personer. En förbättring gällande mortaliteten har skett 

sedan sjuksköterskeledda mottagningar öppnade på 1960-talet. Trots denna 

förbättring är fysisk aktivitet underutnyttjat i samband med rehabilitering, 

även om det ses som en viktig skyddsfaktor. Vikten med individanpassad 

vård samt motivation till egenvård av sjukvården är betydande för patientens 

fysiska aktivitet inom rehabiliteringsprocessen. 

 

Syfte: Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av eller tankar om fysisk 

aktivitet i samband med rehabilitering efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt.  

 

Metod: Denna litteraturöversikt har baserats på åtta kvalitativa och två kvantitativa 

artiklar som hämtats från databaserna CINAHL complete, PubMed samt Web 

of Science. Artiklarna granskades och analyserades i enlighet med Friberg för 

att få fram resultatet som sedan sammanställts i olika teman.  

 

Resultat: 
Känslor som rädsla, ångest och oro upplevdes av patienter i samband med 

fysisk aktivitet efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. Okunskap, bristande 

motivation och andra fysiska faktorer gjorde att patienter inte deltog i 

utformade träningsprogram. Sjukvårdens professioner, närstående samt 

patienters egna tillgångar och sociala nätverk hade en positiv inverkan på 

deras upplevelser av fysisk aktivitet. Resultatet presenteras i fyra 

huvudteman; ”Psykiska upplevelser – rädsla, ångest och oro”, ”socialt stöd – 

anhöriga, familj, deltagare och vårdpersonal”, ”kunskap, förståelse och 

fysiska faktorer” samt ”musik som strategi till motivering vid fysisk 

aktivitet”.  

 

Diskussion: Dorothea Orems egenvårdsteori, artiklar samt patienters upplevelser har styrt 

diskussionen. Brist på kunskap och motivation minskar egenvårdskapaciteten 

och sjukvårdens professioner, anhöriga och egna tillgångar är av betydelse 

för att motivera och stötta patienten i sin egenvård.  

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, hjärtrehabilitering, upplevelse, egenvård, fysisk aktivitet.   



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Cardiovascular disease is classified as a public disease in today’s Sweden 

and affected 26000 people in 2016. The mortality has decreased since 

nursing wards opened in the 1960s. Despite this improvement, physical 

activity is underutilized in Sweden associated with rehabilitation, even 

though it is an important protection factor. Personalized care and motivation 

is important for the patients’ self-care and their rehabilitation process. 

Aim: Describe patients' experiences or thoughts about physical activity associated 

with rehabilitation after suffering from myocardial infarction. 

Method: This literature review has been based on eight qualitative and two 

quantitative articles collected from CINAHL complete, PubMed and Web of 

Science. The articles were reviewed and analyzed in accordance with 

Friberg to obtain the result that was compiled in different themes. 

Results: Fear and anxiety were experienced by many patients’ during physical 

activity after a myocardial infarction. Lack of knowledge and motivation 

resulted in that patients did not participate in training programs. The 

healthcare professions, relatives and patient's own assets and social network 

had a positive impact on the patient's experience of physical activity. The 

result is presented in four main themes; “Psychic experiences – fear, worries 

and anxiety”, “social support - relatives, family, participants and 

healthcare professionals”, “knowledge, understanding and physical 

factors” and “music as a strategy for motivation in physical activity”. 

Discussion: Dorothea Orem's self-care theory, articles and patients’ experiences formed 

the discussion. Lack of knowledge and motivation reduces the self-care 

capacity. Healthcare professions, relatives and own resources are important 

for motivating and supporting the patient in his self-care. 

Keywords: Myocardial infarction, cardiac rehabilitation, experiences, self-care, physical 

activity 
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Inledning 

Genom våra tidigare yrken och verksamhetsförlagda utbildningar har vi hos patienter 

uppmärksammat olika förhållningssätt samt rädsla för fysisk aktivitet i samband med 

hjärtrehabilitering vid hjärtinfarkt. Hjärt- och kärlsjukdomar är en folksjukdom i dagens 

Sverige, och eftersom fysisk aktivitet har stor inverkan på tillfrisknandet är dessa två ämnen i 

kombination med varandra viktiga att uppmärksamma.  

Vi har uppmärksammat patienters varierande upplevelser av fysisk aktivitet efter att ha 

drabbats av hjärtinfarkt. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna bemöta dessa patienters 

tankar, farhågor och funderingar. Det är av stor vikt att sjuksköterskor och övrig 

sjukvårdspersonal skapar en god förståelse för patientens upplevelser för att förmedla 

information och motivation gällande fysisk aktivitet på rätt sätt. I och med detta vill vi, via 

denna studie, förmedla kunskap om patienters olika upplevelser till redan utbildade samt 

framtida sjuksköterskor. Detta för att bidra till en ökad förståelse som i sin tur gynnar 

patienten och dess tillfrisknande. 

 

Bakgrund 

Patofysiologi, riskfaktorer och skyddsfaktorer vid hjärtinfarkt 

Den mest förekommande orsaken till att en hjärtinfarkt uppstår är ett ateromatöst 

lipidinlagrat, inflammerat plack rupturerar och trombocyterna uppfattar rupturen som en 

kärlskada och när de aktiveras stimuleras koagulationssystemet (Erlinge & Nilsson, 2017). 

När koagulationssystemet aktiveras bildas en tromb och tromben kan i sin tur leda till att 

kranskärlet ockluderas. Ateromatöst plack, även kallat ateroskleros, bildas redan i ung ålder 

av att kolesterol lagras i kärlen.  

För ett akut insjuknande i hjärtinfarkt finns det tydliga symtom och kliniska fynd (Erlinge 

& Nilsson, 2017). Dessa utgörs av smärta, och/eller en tydlig obehagskänsla i bröstet som har 

en varaktighet på >15 minuter och som i vissa fall strålar ut eller skapar domningar i armar, 

hals, nacke och käke är det primära. Illamående, kräkningar, svettningar och dyspné kan vara 

en följd av dessa smärtsymtom. Diagnosställningen vid hjärtinfarkt innebär, enligt Ericson 

och Ericson (2012), symtombild, EKG och infarktmarkörer. Tiden från smärtdebuten till att 

behandling ges är viktig för behandlingsresultatet, överlevnaden samt mortaliteten.  

Det finns påverkbara riskfaktorer som ökar insjuknandet i hjärtinfarkt (Erlinge & Nilsson, 

2017). En femtedel av alla som insjuknar i Sverige är den vanligaste bidragande orsaken 

rökning och enligt Yusuf et al. (2004) är högt kolesterol, diabetes, högt blodtryck, bukfetma 
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och psykosocial stress också viktiga riskfaktorer. Personer som har förhöjda lipider har 

ungefär fem gånger högre risk att drabbas av hjärtinfarkt och de personer som röker eller har 

diabetes löper nära tre respektive två gånger högre risk än personer som inte röker eller inte 

har diabetes.  

I sammanhanget är det inte bara viktigt att belysa de riskfaktorer som finns utan även de 

skyddsfaktorer som både är påverkbara och förebyggande. Det har visat sig att oavsett om en 

person inte röker, har rökt eller röker spelar fysisk aktivitet stor roll för minskning av den risk 

som finns att drabbas av en hjärtinfarkt (Kumar Nayak, Zdravkovic & Janzon, 2013). Detta 

faktum stöds av Yusuf et al. (2004) som uppger att rökning är en riskfaktor medan fysisk 

aktivitet är en viktig skyddsfaktor.  

Personer som till vardags motionerar i form av någon sport eller utför vardaglig fysisk 

aktivitet så som cykling, städning eller biltvättning har bättre lipidstatus än vad personer med 

en stillasittande livsstil har (Konevic, Martinovic & Djonovic, 2015). Det faktum att en 

stillasittande livsstil har koppling till ökade lipidnivåer visar på att fysisk inaktivitet är en 

riskfaktor som personer till vardags och även sjukvården bör ta hänsyn till. Kopplas detta till 

skyddsfaktorerna för hjärtinfarkt ses ett tydligt sammanband där inte bara en bra kost spelar 

in, fysisk aktivitet är också av stor vikt gällande lipidnivåerna i kroppen (Yusuf et al., 2004; 

Konevic et al., 2015). 

 

Statistik gällande insjuknande och mortalitet vid hjärtinfarkt 

I Sverige, år 2016, drabbades drygt 26 000 personer av hjärtinfarkt och 6 300 avled till följd 

av infarkten (Socialstyrelsen, 2017). Dessa siffror visar på att mortaliteten vid hjärtinfarkt 

ligger på ungefär 25 procent. Den studie Berg et al. (2014) utfört lyfter fram det faktum att 

mortaliteten hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt mellan år 1987 och 2009 har minskat 

med två tredjedelar då alla åldersgrupper och kön inkluderats. Socialstyrelsen (2017) visar i 

sin statistik från 2016 att andelen män som avlider på grund av hjärtinfarkt är fler än antalet 

kvinnor men på senare tid har skillnaden minskat. Detta eftersom fler män överlever 

hjärtinfarkten medan fler unga kvinnor avlider.  

Det finns även en märkbar skillnad gällande incidensen mellan lågutbildade och 

högutbildade personer (Socialstyrelsen, 2017). Det faktum att lågutbildade personer insjuknar 

oftare än personer med högre utbildningsnivå har även Donyavi et al. (2011) kommit fram till 

i sin retrospektiva kohortstudie. Resultatet i studien pekar på att patienter med lägre 
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socioekonomisk status samt lägre utbildningsnivå löper högre risk att drabbas av och avlida 

på grund av hjärtinfarkt. 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att hälso- och sjukvården ska erbjuda patienter som drabbats 

av en hjärtinfarkt fysisk aktivitet inom hjärtrehabiliteringen. God fysisk aktivitet visar att 

dödligheten på grund av hjärtinfarkt minskar och bidrar till att färre personer behöver uppsöka 

sjukvård. Det framgår även i Socialstyrelsens rehabiliteringsåtgärder att fysisk aktivitet inom 

sjukvården har lägre kostnad för varje kvalitetsjusterat levnadsår i jämförelse med 

kostnaderna för en standardbehandling för hjärtinfarkt.  

 

Rehabilitering och fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt 

Hjärtrehabilitering i dagens Sverige 

I samband med att de första hjärtintensivavdelningarna öppnade på 1960-talet kom de 

sjuksköterskeledda mottagningarna där behovet av att ge patienterna information om 

rehabilitering fanns (Lektor M. Rydell-Karlsson, personlig kommunikation, 25 mars 2018). 

Dessa mottagningar bidrog till minskad mortalitet i samband med hjärtinfarkt och sedan dess 

har fokus på fysisk aktivitet och rätt kost i samband med rehabiliteringen ökat.  

Förutom den medicinska behandlingen vid hjärtrehabilitering (HR) rapporterar 

Socialstyrelsen (2015) att det vetenskapliga underlag som finns för fysisk aktivitet som 

rehabiliteringsmetod är underutnyttjad. Cirka 40 procent av 30 000 patienter med 

kranskärlssjukdom deltog i någon form av träningsprogram under 2012. Utifrån de riktlinjer 

som finns gällande HR lyfter Medibas (2017) fram fyra olika faser i rehabiliteringsprocessen. 

Det första steget i rehabiliteringen sker på sjukhuset där belastningen och den fysiska 

aktiviteten ökas steg för steg. Aktiviteterna anpassas efter patientens förmåga och utan dessa 

belastningar tappas muskelstyrka och vägen till ett friskare liv kan bli längre. Nästa fas startar 

när patienten lämnar sjukhuset och varar i två till tolv veckor, beroende på programmets 

utformning. Denna tidiga träning kan antingen ske på ett medicinskt center eller på egen hand. 

Målet är att uppnå en gradvis ökning av patientens generella aktivitetsnivå och detta sker via 

rehabiliteringsteamets föreslagna övningar. Råd om en god och sund kost är också prioriterat i 

detta stadie eftersom det är en viktig skyddsfaktor i sammanhanget.  När patienten utvecklat 

egna träningsrutiner börjar nästa fas som innefattar fortsatt träning, fokus på näringsintag, 

livsstilsfaktorer, viktnedgång samt en fortsatt medicinsk tillsyn. Vanligtvis varar denna 

rehabiliteringsfas i tre till sex månader. Efter dessa månader är patienten, i de flesta fall, redo 

för mer självständighet. Har patienten uppnått en bättre kosthållning, träningsrutiner samt ett 
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sunt levnadssätt behövs inte regelbundna hjärtkontroller eller medicinska kontroller i samma 

utsträckning.  Det behövs dock kontinuerlig kontakt med rehabiliteringsenheten, som oftast 

sker varje halv- eller helår, för att förstärka och ge motivation till att bibehålla den nya 

livsstilen. Socialstyrelsen (2015) lyfter fram vikten av att sjukvården ska sträva efter att 

motivera flera patienter att delta i någon form av träningsbaserad HR.  

 

Individanpassning, egenvård och sjuksköterskans roll 

I och med Socialstyrelsens (2015) rapport gällande underutnyttjandet av fysisk aktivitet i form 

av träningsprogram är det viktigt för sjukvården att även uppmärksamma och stötta de 

patienter som väljer att inte delta i ett av sjukvårdens träningsprogram. För att en patient ska 

få god vård gäller det för sjuksköterskan att personcentrera omvårdnaden samt utgå från ett 

personcentrerat arbetssätt (Dahlberg & Segesten, 2010). Personcentrerad vård innebär en 

specifik anpassning till den unika patienten där dennes livsvärld och upplevelser används som 

grund för vårdandet. Tingström (2012) betonar vikten av sjuksköterskans roll att undervisa 

som en av de centrala delarna i rehabiliteringen efter hjärtinfarkt. Eftersom varje individ har 

en subjektiv upplevelse av situationen den befinner sig i (Orem, Taylor & Renpenning, 2003) 

behöver sjuksköterskor skapa sig en inblick i och förståelse för vad patienten känner och 

upplever för att kunna förmedla rätt kunskap med ett korrekt tillvägagångsätt för att bidra till 

motivation och vara till stöd för patientens egenvård.  

Egenvård definieras som den vård patienten eller en anhörig till patienten hjälper till med 

under exempelvis en rehabiliteringsprocess (Orem et al., 2003). Socialstyrelsen (2013) 

rapporterar att egenvård innebär att en profession inom hälso- och sjukvården har gjort en 

bedömning att en person på egen hand eller med hjälp av någon utanför vården kan utföra en 

hälso- och sjukvårdsåtgärd. De egenvårdsföreskrifter som finns innebär att hälso- och 

sjukvården har som krav att göra individuella bedömningar samt analysera risker och planera 

vården i samråd med de berörda. Sjukvården ska göra nya bedömningar om specifika 

förutsättningar ändras samt upprätthålla rutiner med andra instanser och fastställa de rutiner 

som finns för de former av samarbete som egenvård innebär.  

Det finns olika sätt att individanpassa och stötta egenvården och den fysiska aktiviteten hos 

patienter som inte deltar i ett träningsprogram (McNicholas et al., 2005; Lau-Walker, Landy 

& Murrells, 2016). Genom olika hjälpmedel, så som personligt utformade träningsböcker eller 

via personliga tillgångar som exempelvis ägandet av ett husdjur (McNicholas et al., 2005) kan 

egenvården individanpassas. De personliga hjälpmedlen och tillgångarna har visat sig ha god 

påverkan på individers fysiska och psykiska status i samband med och efter fysiska 
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aktiviteter. Ägandet av husdjur, framför allt hund, innebär ofta en vardaglig fysisk aktivitet 

som gynnar egenvården och rehabiliteringen. Wiklund Gustin och Lindwall (2012) lyfter fram 

det faktum att egenvård i vardagen efter sjukdom ofta bidrar till ett ökat interagerande med 

andra människor vilket i sin tur har en positiv effekt på välbefinnandet och den psykiska 

hälsan. 

  

Problemformulering 

I de riktlinjer och forskning som finns gällande rehabilitering efter hjärtinfarkt påvisas det att 

fysisk aktivitet har stor betydelse för tillfrisknande samt för att förebygga återinsjuknande. 

Det är väl känt att fysisk aktivitet är en skyddsfaktor för att inte insjukna i en ny hjärtinfarkt 

medan inaktiv livsstil är en riskfaktor. Eftersom det finns patienter som väljer att delta i ett 

träningsprogram och de som inte gör det är det som sjuksköterska viktigt att uppmärksamma 

patientens personliga vårdbehov för att kunna stödja patienten med personcentrerad vård. Det 

krävs då en god förmåga hos sjuksköterskor att ta till sig och reflektera över patienternas 

upplevelse för att kunna motivera patienten till en personcentrerad rehabilitering och 

individanpassade fysiska aktiviteter.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av eller tankar om fysisk aktivitet under 

rehabiliteringsfasen efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

I diskussionsdelen av denna studie har data från resultatdelen kopplats till den teoretiska 

utgångspunkt som valts. Den valda teorin som genomsyrar diskussionsdelen är Dorothea 

Orems egenvårdsteori. Eftersom fysisk aktivitet i samband med hjärtinfarkt används som 

rehabiliteringsåtgärd där patienten på egen hand eller via ett träningsprogram utför 

rehabiliteringen (Socialstyrelsen, 2015) var Dorothea Orems egenvårdsteori lämplig att 

använda. 

 

Dorothea Orems egenvårdsteori 

Alla människor har en strävan efter utveckling och detta sker genom växlande miljöer och 

omständigheter (Orem et al., 2003). Denna strävan kan kopplas till begreppet egenvård som 

hos människor är ett agerande som kan vara avsiktligt eller spontant. Det krävs både kunskap 
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och färdigheter för att kunna utföra egenvård eftersom det är en skillnad på vad en person kan 

göra och vad en person gör.  

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) lyfter fram det faktum att Orems egenvårdsteori 

innefattar människans kapacitet att ta till sig och använda sig av de kunskaper som krävs för 

den rådande situationen. Dessa kunskaper innefattar både det teoretiska och det praktiska. För 

att på bästa möjliga sätt vårda sig själv eller någon i sin närhet gäller det att den teoretiska 

biten går hand i hand med den praktiska för att få ett så bra utfall som möjligt. I denna studie 

är detta tillämpbart då sjuksköterskor har ett ansvar gällande information, delgivande av 

kunskap, både teoretisk och praktisk, samt motivering gentemot patienten och anhöriga. 

Människan kan av olika anledningar avvika från naturens normalitet och detta bidrar till 

ohälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Avvikelsen är i det här fallet den inträffade 

hjärtinfarkten vilken i sin tur är den bidragande orsaken till ohälsa. Den integritet som 

människan känner är beroende av visad omsorg och, vid ohälsa, egenvård. Omsorgen 

och/eller egenvården kan antingen vara riktad mot sig själv eller mot någon i ens närhet. För 

att kunna ge den rätta omsorgen krävs det rätt verktyg och kunskap (Orem et al., 2003). Det 

gäller också för människan att optimalt förhålla sig till tillvarons krav och därmed blir 

förmågan att utföra omsorg och egenvård två av de viktigaste förutsättningarna för hälsa och 

för att förebygga sjukdom.  

Människan lever dagligen i samspel med andra personer där vänner, familj och andra 

närstående påverkar livssituationen, välbefinnandet och hälsan (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Dessa personer och det sociala nätverket är i många fall till stor hjälp för att klara av 

att utföra egenvård men när kraven efter eller under en specifik situation blir för stora och 

stödet från dessa personer inte räcker till behövs det stöttning från personer med profession 

inom omvårdnad. Sjuksköterskors uppgift är att utföra omvårdnad samt motverka ohälsa och 

främja hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010) vilket innebär att kompensera det som människan 

på egen hand inte klarar av. Det gäller för sjuksköterskor att använda sig av lämpliga metoder 

för att bemöta patienten på rätt nivå och bidra med stöd och motivation.  

Patientens egenvårdskapacitet, egenvårdskrav och egenvårdsbrist är centralt i 

bedömningen av patientens förmåga att utföra egenvård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

Att sjuksköterskor ger rätt information och förmedlar den praktiska kunskapen som krävs är 

av stor vikt för att uppmuntra patienter till att utföra egenvård (Orem et al., 2003), i detta fall i 

form av fysisk aktivitet.  
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Metod 

I denna studie tillämpas en litteraturöversikt för att få en översikt inom det valda 

ämnesområdet (Friberg, 2017). Inom Hälso- och sjukvården är litteraturöversikt ett bra och 

tydligt tillvägagångsätt för att få en helhetssyn inom ett specifikt område. Detta utifrån ett 

kunskapsläge inom ett omvårdnadsrelaterat område, eller från sjuksköterskans 

kompetensområde. En litteraturöversikt innebär en sammanfattning av tidigare forskning för 

att sedan skapa en uppfattning om vad som studerats.  

 

Datainsamling 

De databaser som använts till datainsamlingen är PubMed, CINAHL Complete samt Web of 

Science. Till en början gjordes breda sökningar för att skapa en uppfattning om den aktuella 

forskningen och för att inkludera många artiklar som relaterade till syftet enligt Friberg 

(2017). De inledande, breda sökningarna hjälpte till att få en god överblick av ämnet för att 

sedan begränsa urvalet och datainsamlingen efter studiens specifika syfte.  

Vid de första sökningarna användes sökorden ”myocardial infarcion”, ”physical activity” 

och ”experienc*” med enda begränsningen att artiklarna var ”peer reviewed” i de databaser 

där alternativet fanns. När en uppfattning om områdets tidigare forskning bildats lades det till 

sökord för att få ett snävare och mer specifikt utbud av artiklar. De sökord som i olika 

kombinationer adderades till sökningarna var ”rehabilitation”, ”belie*”, ”perce*” och ”cardiac 

rehabilitation” (se bilaga 1). När sökningar gjordes med hjälp av MeSH-termer och/eller 

headings blev sökresultaten för snäva och därmed gjordes de flesta sökningarna som 

fritextsökningar och detta genererade fler artiklar och relevanta sökresultaten. De 

ovannämnda sökorden genererade goda sökresultat och av de booelska operatorerna, ”AND”, 

”OR” och ”NOT” användes ”AND” i sökningarna (se bilaga 1).  Dessa operatorer finns enligt 

Friberg (2017) till för att begränsa eller utöka sökningar i olika databaser.  

De begränsningar som användes i sökningarna för resultatartiklar var ”peer reviewed”, 

publikationsår från 2008 fram till sökningens datum samt ”open access” och ”article”. Dessa 

begränsningar används för att få sökningar som innehåller artiklar som är vetenskapligt 

granskade och sålla bort de artiklar som inte är relevanta för syftet vilket i sin tur underlättar 

det slutgiltiga urvalet (Friberg, 2017).  
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Urval 

I urvalet inkluderades artiklar som var relevanta för syftet samt med inklusionskriterierna att 

alla deltagare i studierna var över 18 år och att artiklarna var etiskt godkända. Artiklarna som 

används i studien är både av kvalitativ och kvantitativ design.  

Eftersom syftet med studien skall besvaras utifrån patienters upplevelser visas majoriteten av 

den insamlade data med hjälp av kvalitativ forskning enligt Friberg (2017). Resultat från 

artiklar med kvantitativ design har också valts att inkluderas i studien eftersom det ger en 

övergripande bild av resultat i studier där en större grupp människor inkluderats. För att få en 

tydlig överblick över de artiklar som granskats i urvalet presenteras dessa i matris 2 (se bilaga 

2). 

Artiklarna som presenteras i resultatdelen valdes ut genom att inklusionskriterierna 

uppfylldes. Titel och abstrakt har lästs i de artiklar där titeln syftade på patientupplevelser 

relaterade till rehabilitering och fysisk aktivitet. Uppfyllde abstraktet dessa krav lästes hela 

artikeln noggrant för att se om artikeln passade för denna studies syfte. De artiklar som 

sållades bort var ej etiskt godkända, fokus var på fel sjukdom eller på den fysiologiska 

kopplingen mellan hjärtinfarkt och fysisk aktivitet. Andra artiklar som sållades bort hade inte 

fokus på patienters egna upplevelser. 

 

Analys 

Vid analys av de vetenskapliga artiklarna tillämpades Fribergs (2017) modell. Författarna 

använde denna modell för att skapa en god förståelse för innehållet i artiklarna samt för 

sammanställning av data och information. När de mest relevanta artiklarna valts ut låg fokus 

på att förstå och granska innehållet. Författarna granskade och läste artiklarna upprepade 

gånger och diskuterade innehållet för att skapa en god förståelse för helheten av studierna. 

När helheten av studierna analyserats har författarna brutit ner texterna och resultaten för att 

se om artiklarna ger svar på syftet och för att sedan kunna använda sig av de mest relevanta 

delarna. För att välja ut intressant och relevant data relaterat till syfte och problemformulering 

analyserades de utvalda artiklarna under hela processen. 

När författarna analyserat de likheter och skillnader som fanns i studierna omvandlades 

dessa till olika subteman och därefter mer övergripande teman. Genom användandet av matris 

2 skapades en god överblick av de artiklar som valts ut. Där kan författarna enkelt visa på 

vilka artiklar som är relevanta, kortfattat förklara resultatet samt använda matrisen som 

underlag för motiverande av val av artiklar.   
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Forskningsetiska överväganden 

En viktig aspekt som genomsyrar hela examensarbetet är författarnas etiska förhållningssätt 

(Kjellström, 2012).  De etiska överväganden som författarna gjort ska användas som en röd 

tråd genom hela arbetet, alltifrån val av ämne till hur forskningen genomförs och hur 

rapporteringen av resultatet sker.  

Artiklarna har granskats källkritiskt och med ett etiskt förhållningssätt. För de artiklar som 

används i presentation av resultatet var inklusionskriteriet att de genomgått en etisk prövning 

och blivit godkända av en etisk kommitté. Eftersom de flesta artiklar innehåller patienters 

subjektiva upplevelser har vi kontinuerligt tänkt på hur bearbetningen och förmedlingen av 

information sker för att ge ett så korrekt och respektfullt resultat som möjligt. 

Det faktum att artiklarna som valts ut till resultatdelen är skrivna på engelska och relaterar 

till patienters upplevelser och känslor ledde till att författarna har tagit hänsyn till att det kan 

förekomma fabricering i samband med översättning till det svenska språket. För att minimera 

risken för fabricering och felaktiga översättningar har flertalet översättningsinstrument och 

lexikon använts. Vid problematik gällande ordagrann översättning har författarna i största 

möjliga mån iakttagit den kontext som översättningen gäller för att skapa en helhetsbild av 

fenomenet. Detta gjordes för att nå fram till en så tillförlitlig översättning, utan fabricering, 

som möjligt.   

 

Resultat 

Det som framkommit vid analysen av de valda artiklarna var att det fanns skillnader gällande 

de tankar patienterna hade om fysisk aktivitet innan gentemot de upplevelser de hade under 

och efter rehabiliteringen. Det resultat som hämtats ur de valda artiklarna sammanställdes i 

fyra huvudteman; ”Psykiska upplevelser – rädsla, ångest och oro”, ”socialt stöd – anhöriga, 

familj, deltagare och vårdpersonal”, ”kunskap, förståelse och fysiska faktorer” samt ”musik 

som strategi till motivering vid fysisk aktivitet”.  

 

Psykiska upplevelser – rädsla, ångest och oro 

Att delta i träningsbaserad HR har visat sig vara psykiskt utmanande för patienter som 

drabbats av en hjärtinfarkt (Simonÿ, Pedersen, Dreyer & Birkelund, 2015). Deltagarna 

upplevde en vardag och rehabilitering med konstanta psykiska hinder, såsom att handskas 

med känslor gällande rädsla, ångest och oro. Dessa påfrestningar uppgav patienterna vara en 
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orsak till att inte utföra fysisk aktivitet som i sin tur försvårade rehabiliteringsprocessen 

(Andersson-Kazimiera, Borglin & Willman, 2013). Deltagarnas rädsla inför fysisk aktivitet 

bidrog också till tankar om framtiden. Att vara nära döden i samband med en hjärtinfarkt 

ledde till en medvetenhet om döden och faktumet att de inte längre tar framtiden eller 

morgondagen för givet. Dessa psykiska hinder medförde en konstant rädsla för att en ny 

hjärtinfarkt skulle inträffa då fysisk aktivitet utövades. Faktorer som pulsstegring och ökad 

andningsfrekvens, i samband med fysisk aktivitet, påminde om symtomen vid hjärtinfarkten 

och detta resulterade i en känsla av obehag och rädsla i samband med träningen. En deltagare 

i studien förklarade att det fanns tankar kring att för mycket fysisk aktivitet kunde leda till en 

ny hjärtinfarkt (Simonÿ et al., 2015).   

Förmågan att inte ha möjlighet till att vara lika fysiskt aktiv som innan hjärtinfarkten 

medförde minskad psykisk energi hos många av deltagarna (Andersson-Kazimiera et al., 

2013). Deltagarna beskrev i samband med träningsprogrammet att de fått större förståelse för 

vikten av fysisk aktivitet och dess betydelse för ett fortsatt friskare liv (Bäck, Öberg & 

Krevers, 2017). Detta ledde till att de prioriterade annorlunda och fick nya perspektiv på livet 

som de tog med sig in i framtida val. Den ökade medvetenheten om döden och livets skörhet i 

samband med nytillkommen kunskap om människans kropp och hjärta gjorde att de kände en 

stark tilltro till att delta i träningsprogram och fortsättningsvis utöva fysisk aktivitet. 

Deltagare som varit delaktiga i träningsbaserad HR visade sig ha en signifikant minskning 

av rädsla och undvikandebeteende vid fysisk aktivitet (Åhlund, Bäck & Sernert, 2013). 

Deltagarnas rädsla minskade och den fysiska aktiviteten ökade under träningsprogrammet 

medan de som inte deltagit visade på mindre förändring. Patienter som inte deltagit i en HR-

grupp upplevde svårigheter gällande fysisk aktivitet (Galdas, Oliffe, Bindy Kang & Kelly, 

2012). Att träna på egen hand utanför HR på lokala träningscenter utan en professionell 

fysioterapeut från vården gjorde att en del av patienterna kände sig osäkra och oroliga. När de 

inte övervakades av en tränare var de oroliga över vilken nivå vid den fysiska ansträngningen 

de kunde hantera. Patienter som deltagit i ett träningsbaserat HR-program beskrev 

psykologiska förmåner som de fick av att delta (Rogerson, Murphy, Bird & Morris, 2012). 

Programmet bidrog till att de kände sig mindre stressade och mer avslappnade. De kunde 

tänka bort problematik som exempelvis smärta samt att de deras prestationsförmåga ökade. 

De som deltog i programmet upplevde en förbättrad psykisk status jämfört med före 

deltagandet.  

De patienter som hade tidigare erfarenhet av träning upplevde en bättre förmåga att utföra 

fysisk aktivitet och mindre rädsla inför att utföra träningen på egen hand och därav fanns inte 



 
 11 (32) 

 

behovet av ett träningsbaserat HR-program tillsammans med en fysioterapeut (Bäck et al., 

2017). Flera deltagare beskrev att efter de drabbats av en hjärtinfarkt så ville de kunna känna 

sig normala och leva ett så normalt liv som möjligt, vilket gjorde att de valde att inte delta i ett 

träningsprogram. De kvinnliga patienter som deltagit i ett träningsprogram visade på en 

signifikant ökning av fysisk livskvalité samt en minskning av ångest 18 månader efter 

hjärtinfarkten inträffade (Grace, Grewal, Arthur, Abramson & Stewart, 2008). 

 

Socialt stöd – anhöriga, familj, deltagare och vårdpersonal 

Att få stöd och motivation från släktingar, vänner och personer i ens omgivning i samband 

med träningsbaserad HR var en viktig aspekt genom hela rehabiliteringsprocessen enligt 

deltagarna (Bäck et al., 2017; Galdas & Bindy Kang, 2009). Även personer som valt att inte 

delta i ett hjärtrehabiliteringsprogram betonade sociala fördelar med att vara fysiskt aktiv i sin 

vardag (McCorry, Corrigan, Tully & Dempster, 2009). I samband med rehabilitering på egen 

hand bidrog de fysiska aktiviteterna till att mer tid kunde spenderas tillsammans med familjen 

vilket resulterade i en känsla av minskad isolering och ökad självständighet. Känslan av de 

sociala fördelarna upplevdes i stor utsträckning hos deltagarna som mer positiva än de fysiska 

fördelarna träningen bidrog med.  

För patienter som valde att delta i träningsbaserad HR kunde samråd med anhöriga och 

vårdpersonal leda till tydliga och definierbara mål för träningen vilket skapade motivering för 

patienterna att delta i de fysiska aktiviteterna (Bäck et al., 2017). En god kommunikation 

tillsammans med det tvärprofessionella teamet var av stor vikt och något som gynnade 

deltagarnas motivation genom hela träningsprogrammet (Galdas & Bindy Kang, 2009). 

Fysioterapeuternas roll hade en positiv inverkan på patienter och deras fysiska kapacitet 

(Bäck et al., 2017). Att ha en fysioterapeut som guide under träningen ledde till en tryggare 

känsla och patienterna kände att de hade någon som fanns där och stöttade, både psykiskt och 

när det gällde kunskapsinlärning. Dennes närvaro gjorde att rädslan inför att träna försvann 

och patienterna upplevde istället en känsla av säkerhet och trygghet. Den information 

fysioterapeuten bidrog med om hjärtats kapacitet beskrev patienterna som en säkerhet och 

detta bidrog till den trygghetskänsla de kände. Detta var en viktig faktor hos de flesta 

deltagare eftersom de själva inte trodde att de skulle kunna vara så fysiskt aktiva igen som de 

var innan insjuknandet. Närvaron av vårdpersonal gav också motivation som var viktig, vilket 

patienterna inte trodde att de skulle uppleva om de tränade på egen hand utanför 

träningsprogrammet. 
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Förutom mötet med vårdpersonal beskrev majoriteten av deltagarna positiva aspekter gällande 

den tid de hade tillsammans med andra patienter under träningsprogrammets gång (Galdas & 

Bindy Kang, 2009). Flertalet belyste denna tid som det mest gynnsamma och positiva med 

hela programmet. Personer i patienternas närhet i samband med träningsbaserad HR bidrog 

inte bara med motivation och stöd utan även en känsla av sammanhang. Genom samtal med 

någon som var likasinnad upplevde patienterna möjlighet till att dela tankar och funderingar 

med någon som befann sig i samma situation vilket var positivt för motivationen till att utföra 

fysisk aktivitet.  

Utförandet av fysisk aktivitet i grupp hade en positiv inverkan på deltagarnas motivation 

(Simonÿ et al., 2015). Gruppträning medförde att deltagarna motiverades till att anstränga sig 

mer i de fysiska aktiviteterna och de upplevde att sällskap i samband med träningen ledde till 

positiv energi och glädje. En känsla av att känna sig starkare infann sig hos deltagarna de 

gånger de kunde dela utmaningen tillsammans med andra personer.  

 

Kunskap, förståelse och fysiska faktorer  

Bristande kunskap och osäkerhet gällande fysisk aktivitet har visat sig vara en orsak till 

inaktivitet hos patienter efter att det drabbats av hjärtinfarkt (Rogerson et al., 2012). 

Deltagarna beskrev att deras kunskapsbrist kring fördelarna med att vara fysisk aktiv 

påverkade deras träningsrehabilitering eftersom de inte visste vilken typ av träning de skulle 

utföra, vilken mängd eller hur hög intensiteten skulle vara. En deltagare beskrev att hen inte 

visste hur mycket träning som kunde utföras på grund av rädsla för att bli andfådd. Samtidigt 

upplevde deltagaren att träningen kändes meningslös och att resultatet av träningen uteblev då 

andfåddhet inte uppnåddes. Den kunskapsbrist som deltagaren upplevde gjorde att hen inte 

var så fysiskt aktiv som önskat. 

Det har påvisats positiva fördelar gällande kunskap med att delta i ett träningsprogram 

(Bäck et al., 2017) och detta ledde till att flertalet patienter fick en mer positiv attityd till och 

kunskap om vardaglig och mer intensiv fysisk aktivitet och hur detta påverkade kroppen. 

Detta bidrog i sin tur till ökad motivation att fortsätta träna i framtiden. Patienterna lärde sig 

och blev mer medvetna om risk- och friskfaktorer, vilket hjälpte dem till en mer hälsosam 

livsstil.  

En viktig faktor som hade stor betydelse för deltagarna som deltog i programmet var att de 

fick en ökad förståelse och förtroende för hjärtat och den kapacitet det hade (Simonÿ et al., 

2015). De fick en ny och större tillit till sitt hjärtas förmåga och de insåg att de klarade av att 
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vara mer fysisk aktiva än vad de trodde vilket minskade deras rädsla. En deltagare beskrev att 

om hen inte deltagit i träningsprogrammet hade hen aldrig vågat varit ute och sprungit 

eftersom rädslan för att en ny hjärtinfarkt skulle inträffa. Efter deltagande i programmet fanns 

inget av den rädslan kvar. Många av deltagarna trodde att de aldrig skulle kunna utföra den 

fysiska aktivitet som det kunde innan insjuknandet men tack vare programmet fick de en 

förbättrad kunskap om hjärtat och dess kapacitet i samband med fysisk aktivitet.  

Det har visat sig att patienter upplevde fysiska hinder som påverkade deras kapacitet att vara 

fysiskt aktiva (Galdas et al., 2012). Deltagarna hade en känsla av att det inte var redo att ta till 

sig den information och instruktioner gällande fysisk aktivitet i ett träningsprogram på grund 

av trötthet och att det kände sig svaga. En deltagare beskrev att hen skulle vilja träna mer men 

att bristen på energi var ett hinder och hen upplevde att det skulle ta tid att få tillbaka styrkan 

och komma tillbaka till den fysiska form som fanns innan insjuknandet. Andra deltagare 

upplevde en sårbarhet av redan befintliga och kroniska sjukdomar, såsom artros och diabetes.   

En faktor som påverkade att patienter inte deltog var åldern (Bäck et al., 2017). Träning i 

relation till hjärtsjukdomen kändes enligt de äldre deltagarna viktigare om de varit yngre. 

Deltagare beskrev att det inte tog träningen lika seriöst eftersom de blivit äldre och att de 

istället ville njuta av livet som gammal än att träna. 

 

Musik som strategi till motivering vid fysisk aktivitet 

Patienter som valt ut specifik musik att lyssna på under promenader i samband med 

hjärtrehabilitering beskrev mestadels positiva upplevelser av den fysiska aktiviteten genom 

lyssnandet (Clark, Baker & Taylor, 2016). Musiklyssnandet beskrevs av deltagarna som 

fördelaktigt genom att tiden gick fortare och fokus togs bort från de negativa upplevelserna så 

som obehag, tristess och ensamhet. Musiken väckte också nostalgiska minnen hos många av 

deltagarna. Minnen som återupplevdes gav känslor som kopplade både tankar och deras 

fysiska kroppar till deras yngre jag vilket några av deltagarna menade bidrog till att de 

promenerade fortare och mer intensivt. 

Brist på energi var något många personer upplevde som en orsak till att inte utöva fysisk 

aktivitet (Andersson-Kazimiera et al., 2013) men några av de deltagare som använde sig av 

egenvald musik i samband med promenader upplevde att musiken gav dem energi, både innan 

och under aktivitetens utförande (Clark et al., 2016). När patienterna upplevde ångest, oro, 

smärta eller personliga problem beskrev de hur musiken hjälpte dem att komma ut på 

promenader för att på så sätt bearbeta problematiken de för tillfället upplevde.  
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Patienter som drabbats av en hjärtinfarkt och sedan varit fysiskt aktiva upplevde svåra stunder 

med att bearbeta, förändra och bibehålla sin livsstilsituation (Andersson-Kazimiera et al., 

2013). Att lyssna på musik i samband med de fysiska aktiviteterna bidrog dock till ökad 

motivation och energi till att utföra den fysiska aktiviteten som kunde vara en bidragande 

orsak till en förändrad livsstil, i detta fall promenader (Clark et al., 2016). De negativa 

upplevelserna av att lyssna på musik i samband med promenader var inte kopplade till de 

psykiska eller fysiska barriärer som patienterna upplevde efter hjärtinfarkten. Okunskap om 

hur mp3-spelaren användes, obehag gentemot övrig trafik på grund av att inte höra bilar eller 

andra trafikanter samt irriterande effekter i efterhand, så som att upprepande gånger ha med 

sig låten i tanken eller obehag av att ha använt hörlurar var de upplevelser deltagarna 

påpekade som negativa. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att lyfta fram patienters upplevelser av eller tankar om fysisk 

aktivitet efter hjärtinfarkt. En litteraturöversikt genomfördes enligt Friberg (2017) eftersom 

det är ett tydligt tillvägagångsätt för att belysa ett fenomen inom ett specifikt område.    

Genomtänkta sökningar och noggrann analys av artiklarna gjordes eftersom de enligt 

Wallengren och Henricson (2012) ligger till grund för resultatet, kvalitén, pålitligheten och 

trovärdigheten i studien. De databaser som användes för att få fram resultatartiklar var 

CINAHL complete, PubMed och Web of Science. För att skapa ett brett urval och därefter 

välja ut och sålla bort artiklar gjordes sökningarna i tre olika databaser i kombination med 

specifika sökord, begränsningar samt inklusion- och exklusionskriterier. Användningen av tre 

databaser kan tolkas som en begränsning eftersom relevanta artiklar från andra databaser kan 

ha missats. Genom att sökningar gjorts i tre olika databaser indikerar dock på att författarna 

sökt brett och det faktum att de olika databaserna har fokus på olika huvudämnen, så som 

medicin och/eller omvårdnad, är positivt i den bemärkelsen att det genererade resultat och 

artiklar med olika perspektiv. 

För att specificera urvalet efter syftet användes sökorden ”myocardial infarction”, 

”physical activity”, ”experienc*”, ”belie*”, ”perce*” och ”cardiac rehabilitation” i 

kombination med varandra. För att inte gå miste om relevanta artiklar trunkerades de sökord 

där det fanns möjlighet. På vissa sökord gjordes trunkeringen grovt då dessa kan ha många 

olika ändelser. Användandet av MeSH-termer och/eller headings var problematisk eftersom 
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de olika databaserna inte hade överensstämmande definitioner av de olika sökorden vilket i 

sin tur ledde till för snäva resultat. I sökningarna hade begreppet ”acute coronary syndrome” 

kunnat användas och därmed generera fler relevanta artiklar men eftersom begreppet 

innefattar mer än bara hjärtinfarkt exkluderades det. 

En tidsbegränsning mellan 2008 och till datumet sökningen gjordes användes för att ta del 

av den mest aktuella forskningen. Denna begränsning var relevant gällande de studier som var 

genomförda i Sverige eftersom de nationella riktlinjerna gällande HR utvecklats inom denna 

tidsperiod enligt Socialstyrelsen (2015). Genom en begränsning av tidsperioden kan 

information om upplevelser hos patienter som deltagit i studier före 2008 förbisetts och 

därmed missats. De länder som representerades i resultatet var från Sverige, Danmark, 

Kanada, Nordirland och Australien.  

De artiklar som valdes till resultatet har genomgått en etisk prövning och blivit etiskt 

godkända vilket innebär att de håller god etisk klass. För att kvalitén, pålitligheten och 

trovärdigheten i studien skulle vara så hög som möjligt har båda författarna varit delaktiga i 

sökproceduren, granskningen, urvalet och analysen. Det faktum att författarna haft externa 

granskare av proceduren och innehållet i arbetet under arbetsprocessen bidrar även det till en 

högre validitet. Det finns en risk av fabricering vid översättning av engelska artiklar till det 

svenska språket (Friberg, 2017). För att minimera risken för fabricering och få en så trovärdig 

och korrekt översättning som möjligt diskuterades de svåra översättningarna mellan 

författarna med stöd från översättningsverktyg och lexikon.  

Syftet var att belysa patienters upplevelser och åtta artiklar med kvalitativ design samt två 

med kvantitativ design har använts till resultatdelen. De kvalitativa artiklarna användes 

eftersom de enligt Friberg (2017) är mest passande för att beskriva ett fenomen och de 

kvantitativa har tagits med för att delge resultat i form av statistik i studier gjorda på en större 

grupp människor. Hade fler kvantitativa artiklar använts hade inte patienternas upplevelser 

stått i centrum på samma sätt och syftet skulle då bli svårare att besvara. Genom att enbart 

använda sig av artiklar med kvalitativ design, där intervjuer använts, hade kunnat vara en risk 

eftersom författarna till artikeln kunde ha använt sig av sin förförståelse i mötet med 

deltagarna. Denna risk kan leda till vinklingar, tolkningar och resultat riktat mot den 

förförståelse som finns vilket kan leda till att resultatet till viss mån blir felriktat på grund av 

manipulation.  

Kvalitativ forskning är till stor del beroende av ett specifikt sammanhang vilket innebär att 

deltagarantalet inte är tillräckligt stort för att resultatet ska vara överförbart till en större grupp 

människor (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017). Eftersom 
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denna studie till största del baseras på kvalitativa artiklar går resultatet inte att generalisera, 

vilket för läsaren kan ses som en svaghet. Den djupgående, kvalitativa forskningen har dock 

en betydande roll för att identifiera, analysera och belysa ett specifikt fenomen. Denna typ av 

forskning belyser ett fenomen i ett specifikt sammanhang och kan därmed kopplas till 

verkligheten där både förståelse och mönster spelar in. Kopplingen mellan mönster och 

specifika situationer kan i denna studie ses som en styrka eftersom läsaren kan få en förståelse 

för att sammanhanget är kopplat till verkligheten.    

 

Resultatdiskussion 

I resultatet av denna studie har det framkommit att upplevelser av eller tankar om fysisk 

aktivitet i samband med hjärtrehabilitering kan skilja sig åt mellan olika individer. Både 

positiva och negativa upplevelser lyfts fram i resultatet men merparten av deltagarna i 

studierna lyfter fram det faktum att känslor så som rädsla för en ny hjärtinfarkt samt oro och 

ångest upplevts. Rädslan för att drabbas av en ny hjärtinfarkt lyfter Iles-Smith, Deaton, 

Campbell, Mercer och McGowan (2017) fram som en huvudorsak till ångest vilket stödjer det 

som visades i resultatet av detta arbete. Känslor var en central del i resultatet av detta arbete 

och majoriteten av patienterna vittnade om att de upplevt psykiska hinder i samband med 

utövandet av fysisk aktivitet under hjärtrehabiliteringen. Förmedling av information och 

kunskap samt stöttning och motivation har i många fall visat sig legat till grund för att 

patienterna skulle kunna hantera och bearbeta dessa känslor och upplevelser. Användandet av 

egna förmågor och kunskaper är av stor vikt för att bibehålla motivationen till att vårda sig 

själv (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Om sjuksköterskan och andra professioner inom 

vården förmedlar relevant kunskap till patienter i samband med HR kan patienterna nyttja 

information och den kunskap som de blir delgivna och förhoppnings ökar motivationen och 

förmågan att vårda sig själv.   

Resultatet i detta arbete lyfter fram det faktum att många patienter upplevde att en 

fysioterapeut eller någon annan ur vårdprofessionens närvaro var positivt i samband med 

fysisk aktivitet. Närvaron ledde till att de kunde få information om hur de skulle agera samt 

att de fick en trygghet då de delgavs information om vad hjärtat har för kapacitet i samband 

med den situation de befann sig i. Dessa upplevelser är sammankopplade med 

sjuksköterskans pedagogiska funktion som i stor utsträckning handlar om att informera och 

utbilda patienter i samband med omvårdnaden (Tingström, 2012). Gällande fysisk aktivitet 

efter hjärtinfarkt är det viktigt för sjuksköterskor att finna rätt väg till patienten och lyssna på 
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de beskrivna upplevelserna för att kunna se de tillgångar som finns för att skapa goda 

förutsättningar för rehabiliteringen. Det faktum att sjuksköterskor ska arbeta personcentrerat 

(Dahlberg & Segesten, 2010) styrks av egenvårdsteorin där Orem et al. (2003) förklarar 

vikten av att människan och sjuksköterskan måste förhålla sig till den nuvarande tillvarons 

krav för att kunna utföra och ta emot den omvårdnad som krävs för att bidra till så goda 

möjligheter som möjligt för utförandet av egenvård. 

En stor del av patienterna i detta arbete upplevde att de kände sig svaga men att detta enligt 

dem själva kunde motverkas genom motivation från vänner och familj, tillsammans med 

deltagare i samma träningsprogram eller via någon inom vårdprofessionen. Brister 

egenvårdskapaciteten hos patienten och då de anhöriga inte räcker till är sjuksköterskors roll 

att bidra med professionell omvårdnad för att egenvårdsbalansen ska kunna upprätthållas 

(Wiklund & Gustin Lindwall, 2012). Finns det inte tillräckligt med stöd från anhöriga under 

hjärtrehabiliteringen är sjukvården och dess professioner viktiga för att stötta patienten att 

skapa motivation till att utföra de fysiska aktiviteterna. 

Många patienter upplevde de utformade träningsprogrammen som något positivt och att 

den sjukhusbaserade HR ledde till en ökad fysisk förmåga samt minskad psykisk oro. Joo Lee 

et al. (2017) och de Vargas, Riegel, de Oliveira Junior, Silveira Siqueira och da Graça 

Oliveira Crossetti (2017) styrker det faktum att livskvaliteten ökar genom deltagande i 

sjukhusbaserade hjärtrehabiliteringsprogram. Trots dessa positiva upplevelser är 

träningsprogrammen i Sverige underutnyttjade (Socialstyrelsen, 2015) vilket innebär att 

sjuksköterskor och sjukvården i framtiden kan komma att behöva eftersträva en ökad 

förmedling gällande information av de positiva effekterna av att delta i träningsbaserad HR.     

De patienter som valt att inte delta i ett utformat träningsprogram i samband med 

hjärtrehabiliteringen upplevde även de fördelar med att vara fysiskt aktiva. Deras upplevelser 

av den fysiska aktiviteten hade störst fokus på det som genererade ett ökat psykiskt 

välbefinnande och bättre livskvalité än då de inte ansträngde sig fysiskt. Känslan av 

välbefinnande kunde vara en upplevelse av minskad isolering och minskad psykisk 

påfrestning som kom från en ökad social interaktion med familj och vänner i samband med de 

fysiska aktiviteterna. Betydelsen av personer i patientens omgivning har visat sig ha positiv 

påverkan på upplevelsen av den rådande situationen och detta stärks i studien av Salminen-

Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro och Paavilainen (2012) där de beskrev det sociala 

nätverkets positiva påverkan på patienten i rehabiliteringsprocessen efter hjärtinfarkt. 

Egenvård kan vara till hjälp för patienter i rehabiliteringsprocessen (Socialstyrelsen, 2015) 

men för att uppleva hälsa och kunna utföra egenvård behöver människan ett gott samspel med 
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personer i hennes omgivning (Orem et al., 2003). Detta samspel är viktigt både för 

egenvårdskapaciteten och för upplevelsen av hälsa. Det är av stor vikt att personer i patientens 

omgivning är medvetna om den rådande situationen för att kunna stötta och bidra till 

egenvård, i detta fall i samband med fysisk aktivitet.  

Två andra centrala aspekter som framkom studiens resultat var att patienterna kände sig 

svaga och trötta samt inte litade på sitt hjärta i samband med fysisk aktivitet. Det har även 

visat sig i denna studie att trötthet var en av orsakerna till att inte delta i ett specifikt 

träningsprogram. Upplevelsen av trötthet lyfts också fram av Alsén och Brink (2013) som ett 

betydande och ihållande symtom hos hälften av patienterna två år efter att hjärtinfarkten ägt 

rum. Det resultat som Alsén och Brink (2013) presenterar styrker resultatet i detta arbete, det 

vill säga att trötthet är en del av efterförloppet och att den kan ses som ett hinder i samband 

med fysisk aktivitet inom rehabiliteringsprocessen. Den trötthet som speglar efterförloppet 

kan vara en biverkan av den avvikelse som kroppen och människan gjort från naturens 

normalitet som innefattar att en person känner hälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). När 

denna avvikelse inträffar kan människan, i många fall, inte längre använda sig av sin egenvård 

och/eller utnyttja sin egenvårdskapacitet (Orem et al., 2003) och då krävs det från sjukvården 

och sjuksköterskors sida ett delgivande av god information och stöttning för att motivera 

patienten trots den trötthet som finns. Binds detta faktum samman med det resultat som 

framkommit i detta arbete är både sjukvårdens närvaro, informering och stöttning av stor vikt 

för att skapa ork och bli motiverad till att utöva fysisk aktivitet. 

Det har visat sig i resultatet att det är viktigt att ta tillvara patienternas egna tillgångar och 

preferenser inom fysisk aktivitet eftersom detta medförde en bättre upplevelse av densamma 

samt stötta den egenvårdskapacitet som finns och därmed bidra till ett större engagemang och 

en ökad prestationsförmåga. För att kunna utföra egenvård krävs det ett uppmärksammande 

av vilken egenvårdskapacitet som finns hos patienten samt om någon egenvårdsbrist existerar 

(Orem et al., 2003). Uppmärksammas inte dessa begrepp av sjukvården utifrån patientens 

specifika situation blir möjligheten till egenvård sämre. I resultatet framkom det bland annat 

att patientanpassade aktiviteter i grupp och att lyssna på egenvald musik under utförandet av 

individuell fysisk aktivitet bidrog till bättre motivation och ökad egenvårdskapacitet.  

Det visade sig att egna tillgångar har varit ett stöd under hela rehabiliteringsprocessen för 

många deltagare, framförallt gällande fysisk aktivitet. Personer som finns i patientens 

omgivning kan ses som en tillgång (Orem et al., 2003) och den sociala interaktionen har ofta 

positiv inverkan på patienters motivation (Salminen-Tuomaala et al., 2012). De små 

tillgångarna, så som egenvald musik, har visat sig i denna studies resultat haft en betydelsefull 
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och positiv inverkan på den fysiska kapaciteten. Ägandet av ett husdjur är en annan tillgång 

som i rehabiliteringsprocessen kan vara lättillgänglig och samtidigt ge positiva effekter 

(McNicholas et al., 2005). Detta visar på att det kan finnas små och enkla tillgångar som kan 

underlätta möjligheten till och motivationen att utöva fysisk aktivitet i samband med 

rehabiliteringsprocessen.  

Samtidigt som de egna tillgångarna kan vara positiva för patientens motivation ses det i 

resultatet att det finns individer som känner god motivation genom deltagande i ett 

träningsprogram där andra deltagare och personer inom vården bidrog med tillräcklig 

stöttning. Att använda egna tillgångar som ett komplement till träningsprogrammen kan 

komma att underlätta för att vidare ge de bästa förutsättningarna till en fortsatt förändrad 

livsstil och därmed minska risken för återinsjuknande. Det gäller då att förstå patientens 

upplevelse och respektera dennes vilja om vad som är bäst för just den specifika individen. 

Om sjuksköterskor lyckas skapa en god vårdrelation är det enklare att se patientens livsvärld 

och därmed få inblick i dennes livssituation (Dahlberg & Segesten, 2010). Skapas denna goda 

vårdrelation blir patientens upplevelser, egen vilja och egna tillgångar tydligare för 

sjuksköterskorna att se och möjligheten att ge individanpassad vård i samband med 

rehabiliteringen kan komma att underlättas. Detta gynnar i sin tur patientens egenvård och 

tillfrisknande.  

 

Kliniska implikationer 

Upplevelser och tankar om fysisk aktivitet i samband med rehabilitering är hos alla patienter 

varierande och subjektivt upplevda. Resultatet i stort visar på att känslor som rädsla, ångest 

och oro var återkommande hos majoriteten av patienterna samtidigt som kunskap och 

motivation var en central del för att motverka dessa. Att delta i ett träningsprogram visar sig i 

resultatet ha en positiv påverkan på patienternas livskvalité samtidigt som det bidrar till ökad 

social interaktion och minskade psykiska hinder. Trots de positiva upplevelserna från 

patienter som deltagit i ett träningsprogram fanns det olika anledningar till att patienterna 

valde att inte delta. För att sjuksköterskor ska kunna bemöta patienters behov av information, 

omvårdnad och rehabilitering måste fokus ligga på individens egna förutsättningar, tillgångar 

och vilja. Genom en fortsatt individanpassad vård och delaktighet kan patientens 

tillvägagångssätt till en lyckad rehabilitering ske genom egna tillgångar samt professionell 

hjälp. Då finns en möjlighet som gynnar patientens valmöjligheter till en egen skräddarsydd 
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rehabilitering i samråd med vårdens professioner. Ökar förståelsen av patientens behov har 

sjukvården lättare att utforma olika rehabiliteringsåtgärder.  

För vidare klinisk implikation så bör patienters upplevelser av fysisk aktivitet i samband 

med rehabilitering fortsättningsvis uppmärksammas. Med hjälp av denna studie kan 

sjuksköterskor motiveras till att se vikten av uppmärksammandet av patienters subjektiva 

upplevelser och hur dessa påverkar motivation, psykisk och fysisk hälsa samt 

rehabiliteringsprocessen i stort. Genom att föra vidare kunskap om detta fenomen kan det i 

framtiden leda till ökad fysisk aktivitet hos patienter som drabbats av hjärtinfarkt, vilket i sin 

tur leder till minskad incidens och mortalitet.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Resultatet som framkommit i denna studie visar på att det finns många faktorer som påverkar 

patienters upplevelser och tankar om fysisk aktivitet. Musik i samband med fysisk aktivitet 

visade sig ha positiv inverkan på patienters upplevelse av fysisk aktivitet och forskning visar 

även på att fysisk aktivitet och deltagande i specialutformade träningsprogram spelar en 

avgörande roll för att minska mortaliteten och öka det fysiska tillfrisknandet. Deltagandet i 

utformade träningsprogram är i Sverige dock lägre än önskat. För att vårdpersonal ska kunna 

motivera fler patienter till att delta krävs det vidare forskning gällande vilka orsaker som finns 

till det låga deltagarantalet samt att sjukvården måste delge patienter de positiva effekter 

fysisk aktivitet i samband med träningsprogram har för både den fysiska 

rehabiliteringsprocessen och individen i stort. Genom att i framtida forskning belysa både 

fysiska, psykiska och sociala aspekter hos patienter efter hjärtinfarkt och samtidigt involvera 

anhöriga och sjuksköterskor i forskningen kan förståelsen för det låga deltagarantalet öka. 

Ökas förståelsen för fenomenet kan det vara enklare för sjukvården och sjuksköterskor att ta 

till de resurser som krävs för att motverka det låga deltagarantalet.  

För att få en ökad förståelse för varför patienter inte väljer att delta i träningsprogram efter 

att ha drabbats av hjärtinfarkt kan frågeformulär till dessa individer gällande bidragande 

orsaker belysas och därefter bemötas av sjukvården. Genom intervjuer med sjuksköterskor 

kan deras tillvägagångsätt i samband med informering om och motivering till patienten 

gällande vikten av fysisk aktivitet uppmärksammas. Kopplas resultatet från patienters 

frågeformulär samman med de intervjuer som gjorts med sjuksköterskor kan olika samband 

och brister belysas.  
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I samband med sökningarna som genomfördes i detta arbete visade det sig att forskning 

gällande sinnenas påverkan på upplevelsen av fysisk aktivitet är begränsad. Detta innebär att 

vidare forskning kring andra sinnesintryck behöver utvecklas. Eftersom musik visat sig ha en 

positiv påverkan på upplevelsen av fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt kan det finnas möjlighet 

att andra sinnen också har det. Utformning av olika interventionsstudier där patienters 

sinnesintryck inkluderas och i vilken utsträckning dessa påverkar den fysiska aktiviteten kan 

leda till ökad kunskap som förhoppningsvis underlättar rehabiliteringen.   

 

Slutsats  

Resultatet visar att patienters upplevelser av fysisk aktivitet efter hjärtinfarkt varierar utifrån 

de psykiska, fysiska och psykosociala förutsättningar som finns samt att det finns tillgångar 

som underlättar och förbättrar dessa upplevelser. Det har visat sig att sjuksköterskor, övrig 

vårdpersonal och anhöriga är viktiga för patienternas förståelse, kunskap och motivation till 

utövandet av fysisk aktivitet i samband med hjärtrehabilitering. Många patienter upplevde att 

fysisk aktivitet bidrog till ökad livskvalité men att det krävdes både stöd och motivation för 

att underlätta rehabiliteringsprocessen.   
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas & sökdatum Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete 19/3 2018 “Myocardial 

infarction” AND 

rehabilitation AND 

experienc* 

72 2008-2018 

Peer Reviewed 

10 5 Andersson-Kazimiera, E., 

Borglin, G. & Willman, A. 

(2013). 

 

Galdas, P. M. & Bindy, 

Bindy Kan, H. K.(2009). 

 

Simonÿ, C. P., Pedersen, B. 

D., Dreyer, P. & Birkelund, 

R. (2015). 

 

CINAHL Complete 19/3 2018 “Myocardial 

infarction” AND 

belie* AND 

rehabilitation 

14 2008-2017 

Peer Reviewed 

 

5 

 

3 Åhlund, K., Bäck, M., & 

Semert, N. (2013). 

 

 

PubMed 17/3 2018 Perce* AND physical 

activity AND 

rehabilitation AND 

myocardial infarction 

54 10 years 

 

10 4 Galdas, P. M., Oliffe, J. L., 

Kang, H. B. & Kelly, M. T. 

(2012). 

 

McCorry, N. K., Corrigan, 

M., Tully, M. A. & 

Dempster, M. (2009). 

 

 

PubMed 17/3 2018 (("Cardiac 

Rehabilitation"[Mesh]) 

AND experienc* 

79 10 years 12 3 Bäck, M., Öberg, B. & 

Krevers, B. (2017). 

 

Clark, Imogen, N., Baker 

Felicity, A. & Nicholas, F. 

(2016). 

 

Web of Science 18/3 2018 “Myocardial 82 2008-2018 7 5 Grace, S., Grewal, K., 
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rehabilitation AND 

experienc* 

Open access 

Article 

 

Arthur, H. M., Abramson, 

B. L. & Stewart, D. E. 
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Rogerson, M. C., Murphy, 

B. M., Bird, S. & Morris, 

T. (2012). 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Andersson-

Kazimiera, E., 

Borglin, G. & 

Willman, A. 

 

The Experience of 

Younger Adults 

Following 

Myocardial 

Infarction 

 

2013 

Sverige 

Qualitative Health 

Research  

 

Belysa unga vuxna 

människors erfarenhet under 

deras första år efter att det 

drabbats av en hjärtinfarkt 

Urval:  

17 patienter deltog, sex kvinnor 

och elva män.  

Ålder 23-53.  

Datainsamling:  

Intervju med fenomenologisk-

hermaneutisk metod.  

Analys:  

Tematiserad strukturerad 

analys. 

Resultatet visades i fem huvudteman, 

”Energi”, ”Krav”, ”Hot”, ”Rädsla” och 

”Livssyn”.   

 

Bäck, M., Öberg, 

B. & Krevers, B. 

 

Important aspects 

in relation to 

patients’ 

attendance at 

exercise-based 

cardiac 

rehabilitation – 

facilitators, 

barriers and 

physiotherapist’s 

role: a qualitative 

study 

2017 

Sverige 

BMC Cardiovascular 

Disorders 

Utforska vilka aspekter som 

påverkar patienters närvaro 

vid träningsbaserad 

hjärtrehabilitering efter akut 

koronarsyndrom och 

fysioterapeuters roll vid 

rehabiliteringen.  

Urval: 

Patienter med diagnosen akut 

koronarsyndrom rekryterades 

hos hjärtintensiven. Deltagare 

och icke-deltagare vid 

rehabiliteringsprogram deltog i 

studien.  

Exklusionskriterierna var 

oförmåga att tala eller förstå det 

svenska språket, allvarliga 

fysiska eller psykiska 

sjukdomar som störde 

deltagandet.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: 

Kvalitativ dataanalys beskriven 

av Krippendorff användes. 

Induktiv infallsvinkel används 

eftersom det inte finns 

tillräckligt med tidigare 

kunskap om fenomenet. 

Kodning och tematisering av 

Det framkom fyra huvudkategorier i 

resultatet av studien. Dessa var ”tidigare 

erfarenhet av träning”, ”behov i den akuta 

fasen”, ”förutsättningar för deltagande i 

träningsbaserad rehabilitering” samt 

”framtida ambitioner”. Dessa kategorier 

visade på en koppling mellan dåtid, nutid 

och framtid samt till attityd till 

förutsättningar, hinder och strategier för att 

hantera fysisk aktivitet och/eller träning.  

 

Ett genomgående tema som hade påverkan 

på patienternas inställning till 

träningsbaserad rehabilitering var 

existentiella tankar. Möten med 

fysioterapeuter var, framförallt i den akuta 

fasen, viktig för senare medverkan i 

träningsbaserad rehabilitering.  
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data gjordes. 

 

Clark I. N., Baker 

F. A. & Taylor, N. 

F. 

 

 

Older Adults' 

Music Listening 

Preferences to 

Support Physical 

Activity Following 

Cardiac 

Rehabilitation. 

2016 

Australien 

Journal of Music 

Therapy 

Identifiera hur förvald musik 

påverkar deltagarnas 

upplevelser i samband med 

gångbaserad träning efter 

hjärtrehabilitering samt 

identifiera hur olika 

musikaliska egenskaper 

påverkar olika individer. 

 

Urval: 

27 deltagare över 60 år med en 

medelålder på 67,3 år. 21 män 

och 6 kvinnor. Alla deltagare 

hade gått klart ett 

hjärtrehabiliteringsprogram. 

Datainsamling: 

Randomiserad kontrollstudie. 

6 månaders interventionperiod 

där det sedan gjordes 

kvalitativa intervjuer. 

Analys: 

Två faser av analysen.  

Musiken som var vald 

analyserades av en strukturell 

modell för musikanalys.  

Intervjusvaren analyserades 

med hjälp av induktiv tematisk 

analys.   

I intervjuanalysen framkom det fyra 

huvudteman om hur musiken påverkade 

deltagarna, dessa var ”psyko-emotionella”, 

”fysiska svar”, ”påverkan på 

träningsbeteende” och ”negativa 

erfarenheter”.   

 

 

Galdas, P. M. & 

Bindy Kang, H. K. 

Punjabi Sikh 

patients´cardiac 

rehabilitation 

experiences 

following 

myocardial 

infarction: a 

qualitative analysis 

 

2009 

Kanada 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Undersöka 

rehabiliteringserfarenheter 

hos Punjabi Sikh patienter 

som drabbats av en 

hjärtinfarkt  

 

Urval:  

15 Punjabi Sikh patienter 

deltog, både kvinnor och män 

över 19 år.  

Datainsamling:  

Djupintervjuer 

Analys:  

Tematisk analysmetod. 

Resultatet visade på fyra stycken 

huvudteman, ”diagnostisk”, ”praktiska 

kostråd”, ”pågående interaktion med 

kamrater och det tvärvetenskapliga laget” 

och ”transport och närvaro”.  
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Galdas P. M., 

Oliffe J. L., Kang 

H. B. & Kelly M. 

T. 

 

 

Punjabi Sikh 

patients' perceived 

barriers to 

engaging in 

physical exercise 

following 

myocardial 

infarction. 

 

2010 

Kanada 

Public Health Nursing 

Beskriva patienter från 

Punjabi Sikh-religionens 

upplevda hinder för att delta i 

fysisk aktivitet efter 

hjärtinfarkt. 

Urval:  

15 patienter inom religionen 

Punjabi Sikh som deltagit i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

som spelades in. 

Analys: 

Grounded theory. De inspelade 

intervjuerna översattes från 

Punjabi till Engelska och 

transkriberades. Data 

analyserades sedan med hjälp 

av tolkningsmetodik som 

innefattade kodningsprocess 

och konstant jämförelse. 

  

Fyra nyckelfaktorer framkom i studien som 

var relaterade till deltagarnas upplevda 

hinder för fortsatt engagemang gällande 

fysisk aktivitet. Dessa var ”Svårt att på egen 

hand bestämma vad som är säker 

ansträngning”, ”trötthet och svaghet”, 

”preferenser för informell träning” samt 

”migrationsrelaterade utmaningar” 

 

 

 

 

 

 

Grace, S., Grewal, 

K., Arthur, H. M., 

Abramson, B. L. 

& Stewart, D. E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prospective, 

controlled 

multisite study of 

psychosocial and 

behavioral change 

following women's 

cardiac  

rehabilitation 

participation 

 

2008 

Kanada 

Journal of Womens 

Health 

Att prospektivt utvärdera och 

jämföra psykosociala och 

beteendemässiga förändringar 

hos kvinnor som deltagit i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram 

med kvinnor som inte deltog.   

Urval: 

157 kvinnliga hjärtpatienter 

från tre sjukhus i Toronto, 

Kanada. Exklusionskriterier: 

språkliga barriärer, för sjuka för 

att delta, tidigare deltagande i 

hjärtrehabilitering, kognitiv 

nedsättning.  

Datainsamling: 

Prospektiv kontrollerad 

quasiexperimentiell design. 

Frågeformulären Short-Form 

Health survey och Health 

Promoting Lifestyle Profile.  

Analys: 

Deskriptiv och analytisk 

statistic (t-test, shisquare-test). 

För deltagare i 

hjärtrehabiliteringsprogrammet sågs 

förbättringar i den fysiska kvalitén i livet, 

minskad ångest samt bättre träningsbeteende. 

 

Hos de kvinnor som inte deltog i 

hjärtrehabiliteringsprogrammet fann 

författarna förbättringar i både fysiska 

kvalitén i livet och minskade depressiva 

symtom men inte i samma utsträckning som 

de som deltog. Träningsbeteendet 

förbättrades inte under studien.   

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23078424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23078424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23078424
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23078424
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McCorry, N. K., 

Corrigan, M., 

Tully, M. A. & 

Dempster, M. 

 

Perceptions of 

exercise among 

people who have 

not attended 

cardiac 

rehabilitation 

following 

myocardial 

infarction. 

2009 

Nordirland Journal of 

Healh Psychology 

 

Beskriva hur personer som 

inte deltagit i ett specifikt 

hjärtrehabiliteringsprogram 

uppfattar fysisk aktivitet efter 

att ha drabbats av hjärtinfarkt. 

Urval: 

Patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt mellan februari 

2005 och november 2006. Ej 

deltagit i 

rehabiliteringsprogram.16 

deltagare. Blandat män och 

kvinnor i olika åldrar över 18 år 

med en genomsnittlig ålder på 

64 år.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

Analys: 

Transkribering av intervjuerna. 

Tematisering grundade i 

deltagarnas egna ord. 

Organisering av teman för att 

fastställa ett antal superordinära 

teman. 

Rekrytering fortsatte tills 

resultatet var saturerat och inga 

nya teman kunde ses från två 

följande intervjuer.  

 

 

Patienter som inte deltagit i ett 

rehabiliteringsprogram där fysisk aktivitet 

ingick hade missuppfattningar om vilken 

nivå på fysisk aktivitet som krävdes för att 

gynna den kardiovaskulära rehabiliteringen. 

De trodde inte att närvaro i ett 

rehabiliteringsprogram skulle ge någon 

fördel utöver den fysiska aktiviteten som 

medföljer det vardagliga livet. 

 
 
 

Rogerson, M. C., 

Murphy, B. M., 

Bird, S. & Morris, 

T. 

“I don’t have the 

heart”: a 

qualitative study 

of barriers to and 

facilitators of 

physical activity 

for people with 

coronary heart 

disease and 

depressive 

symptoms. 

2012 

Australien 

International Journal of 

Behavioral Nutrition 

and Physical Activity 

Undersöka hinder för och vad 

som underlättar fysisk 

aktivitet hos hjärtpatienter 

med depressiva symtom. 

Urval: 

Femton deltagare, tolv män och 

tre kvinnor. Åldrar mellan 47 

till 75 år. Har behandlats på 

sjukhus för akut 

koronarsyndrom som innefattar 

kriterier för att delta i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram.  

Datainsamling:  

Semistrukturerade 

djupintervjuer spelades in och 

transkriberades 

Analys:  

Intervjuerna analyserades med 

Det framkom i studien ett antal hinder för 

underlättande av fysisk aktivitet. De hinder 

som lyftes fram var negativa uppfattningar 

gentemot hälsa och livsstilsförändringar, 

nedsatt humör, låg träningsmotivation, 

känslan av fysisk begränsning eller rädsla för 

motion, dålig kunskap om motion och dess 

påverkan på kroppen. 

De resurser som lyftes fram som viktiga var 

att det krävdes en anledning att träna och 

motionera, identifikation av psykologiska 

fördelar med motion samt ha positivt socialt 

stöd och användning av psykologiska 

strategier.  
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hjälp av Pattons analysmetod 

som författarna anpassade till 

två olika sport- och 

träningsanalysmetoder.  

Tematisering av citat med 

liknande ämnen. 

De mer inaktiva deltagarna rapporterade mer 

hinder och färre resurser än de aktiva 

deltagarna och vice versa.  

Simonÿ, C. P., 

Pedersen, B. D., 

Dreyer, P. & 

Birkelund, R. 

 

 

Dealing with 

existential anxiety 

in exercise-based 

cardiac 

rehabilitation: a 

phenomenological-

hermeneutic study 

of patients´lived 

experiencces 

 

2015 

Danmark 

Journal of Clinical 

Nursning 

 

 

Undersöka patienters 

erfarenheter av 

träningsbaserad 

hjärtrehabilitering. 

 

Urval:  

Nio män och två kvinnor deltog 

i studien, åldrar mellan 62-87. 

Alla efter att ha drabbats av en 

första hjärtinfarkt.  

Datainsamling: 

Patienterna övervakades under 

träningsbaserade 

rehabiliteringsprogrammet.  

Genom en fokusgrupp blev 

patienterna intervjuande. Det 

blev även intervjuade 

individuellt en till två månader 

efter.  

Analys:  

Tematisk analysmetod. 

 

Oavsett den fysiska och psykiska svårigheten 

så uppmuntrades patienterna, via 

hjärtrehabiliteringen, till att upprätthålla en 

aktiv livsstil. Tre huvudteman identifierades, 

”ångest när det gäller motion”, ”uppmuntran 

genom att träna tillsammans” och ” växande 

förståelse för hjärtsjukdomen”.  

 

Åhlund, K., Bäck, 

M. & Sernert, N. 

 

Fear-avoidance 

beliefs and cardiac 

rehabilitation in 

patients with first 

time myocardial 

infarction 

 

2013  

Sverige  

Journal of 

Rehabilitation Medicine 

Att undersöka rädsla-

undvikande tilltro till fysisk 

aktivitet hos patienter efter att 

ha drabbats av en hjärtinfarkt 

första gången. Samt hur det 

kunde förändras över tiden.  

 

 

Urval:  

62 patienter, kvinnor och män, 

medelåldern var 61 år (42-73). 

En kontrollgrupp och en grupp 

som deltog i hjärtrehabilitering.  

Datainsamling:  

Frågeformulär. Patienterna 

svarade på formulären två 

gånger, när hjärtinfarkten 

inträffade och fyra månader 

efter.  

Analys:  

Prospektiv kohort-studie med 

deskriptiv och analytisk 

statistik (Mann-Whitney U).   

Till en början var procentsatsen för rädsla 

och undvikande av fysisk aktivitet större än 

efter fyra månader hos deltagarna i 

träningsprogrammet. Skillnaden mellan 

deltagarna i träningsprogrammet och 

kontrollgruppen hade även minskat.  
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