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Sammanfattning 

  

Bakgrund: Hjärtrehabilitering är ett program som ger bästa möjliga medicinska, fysiska 

och psykiska förutsättningar för patienter som har drabbats av 

kranskärlssjukdom, Den förbättrar livskvaliteten hos dessa patienter till en 

optimal individuell funktionsnivå.  

Syfte:  Syftet med denna studie var att belysa upplevelser av hjärtrehabilitering hos 

patienter med kranskärlssjukdom.  

Metod: En litteraturöversikt baserad på elva artiklar, tio av kvalitativ och en 

kvantitativ design hämtade från tre databaser Cinahl Complete, PubMed och 

PsycINFO. Artiklarna granskades enligt Friberg (2017) och därefter 

sammanställdes resultat i form av fyra tema. 

Resultat: Vid analysen av de valda artiklarna har fyra huvudteman inklusive några 

underteman identifierats: Psykologiska upplevelser av hjärtrehabiliteringen. 

Upplevelser av stöd och motivation. Upplevelser av sjuksköterskans roll. 

Upplevelser av förhinder att delta i hjärtrehabilitering. 

Diskussion: Resultatet från denna litteraturöversikt har diskuterats utifrån Dorothea 

Orems egenvårdsteori. Patienterna hade en positiv inställning till 

hjärtrehabilitering men de flesta upplevde förhinder i någon form. Brist på 

information kan förbättras genom att vårdpersonalen har rätt kunskap och 

ger stöd. För att underlätta svårigheter av livsstilsförändringar kan 

sjuksköterskan använda motiverande samtal utifrån patientens individuella 

behov för att utveckla egenvårdskapaciteten hos patienten.  

Nyckelord:  
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 Abstract 

  

Background: Cardio rehabilitation is a programme which provides best possible medical, 

physical and mental conditions for patients who have suffered from 

cardiovascular disease. It improves quality of life for these patients to an 

optimal individual functioning level.  

Aim: The aim of this study was to highlight experiences from cardiac rehabilitation 

of patients with coronary artery disease.  

Method: This study was carried out by a literature review method. Eleven articles, ten of 

qualitatative and of quantitative design identified in three databases: Cinahl 

Complete, PubMed och PsycINFO. Articles were reviewed according to 

Friberg (2017) and then the result was compiled in the form of four themes. 

Results: In the analysis of the selected articles, four main themes, including some sub-

themes, have been identified: Phsycological experiences of cardiac 

rehabilitation, Experiences of support and motivation, Experiences of nurses’ 

role and Experiences facing difficulties attending cardic rehabilitation program.  

Discussion: Results from this literature review have been discussed related to Dorothea 

Orem's self-care theory. The patients had a positive attitude towards cardiac 

rehabilitation but most experienced some form of obstruction. Lack of 

information can be improved by the health care professions having the right 

knowledge and providing support. In order to facilitate difficulties in lifestyle 

changes, the nurse can use motivational talks based on the patient's individual 

need to develop self-care capacity in the patient. 

Keywords: Coronary Artery Disease, Cardiac Rehabilitation, Patients Experiences, Self-Care. 
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Inledning 

Vid observationer på våra respektive arbetsplatser inom hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA) 

har vi uppmärksammat att patienterna blir utskrivna efter en kort vårdtid, trots att de flesta av 

dem har varit med om en traumatisk upplevelse såsom hjärtinfarkt eller olika typer av 

hjärtoperationer som kommer att påverka hela deras liv. Efter utskrivningssamtal med 

sjuksköterskan lämnar patienten avdelningen med olika broschyrer i handen. 

Rehabiliteringstiden är en mycket längre tid än tiden på sjukhuset och full med nya 

utmaningar samt förändringar i patientens vardag. Hur patienterna kommer att klara av 

rehabiliteringen efter att så mycket har förändrats i deras liv är något vi undrar över. 

Genom denna studie vill vi åskådliggöra patienternas upplevelser av rehabiliteringen efter 

behandling av kranskärlsjukdomar. 

 

Bakgrund  

Hjärt-kärlsjukdomar 

Enligt Hjärt- Lungfonden (2017) drabbas drygt 1,9 miljoner av befolkningen av hjärt- 

kärlsjukdomar i Sverige som är en av den vanligaste dödsorsaken i dagsläget. I 

framtidsperspektivet kommer hjärt-kärlsjukdomar öka ännu mer med tanke på det åldrande 

samhället och de moderna stillasittande levnadsvanorna. INTERHEART-studien som är en 

internationell fallkontrollstudie har kartlagt riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar. Dessa är 

hyperlipidemi, hypertoni, stigande ålder, övervikt, typ 2-diabetes, stress och rökning.  

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvården (2018) betonar att hjärt- 

kärlsjukdomar stod för närmare 34 procent av dödsfallen år 2017. Dödsfallen har minskat 

kraftigt de senaste 30 åren och blivit mindre med närmare 60 procent sedan 1987. Hjärt-

kärlsjukdomar omfattar kranskärlsjukdom, klaffsjukdom, arytmi, hjärtsvikt samt genetisk 

hjärt-kärlsjukdom och medfödda hjärtfel. Ischemiska hjärtsjukdomar är den vanligaste 

dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomar. Totalt har dödstalen på grund av ischemiska 

hjärtsjukdomar minskat med drygt 70 procent sedan år 1987.  

Socialstyrelsen (2018) beskriver att hjärtinfarkter har minskat i stor mängd de senaste 30 

åren. Antal hjärtinfarkter har nästan halverats samtidigt som överlevnaden efter en hjärtinfarkt 

har ökat i hög grad. Dödstalen efter hjärtinfarkt har minskat på grund av att färre insjuknar 

samt att de flesta som insjuknar överlever.  
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Enligt Socialstyrelsen (2015) har Sverige en god kvalitet i det akuta skedet av 

hjärtsjukvården och överlevnaden efter hjärtinfarkt har ökat till 20 år. Ändå har eftervården en 

potential att bli bättre. Ett av de identifierade utvecklingsområdena är sekundärprevention där 

förbättringsbehovet är i samband med måluppfyllelse för rökstopp, fysiskträning inom 

specialiserad hjärtrehabilitering och tillräckligt sänkning av LDL-kolesterol efter en akut 

kranskärlssjukdom. Det finns risk för återinsjuknande om insatserna för sekundärprevention 

är inte tillräckligt. 

 

Patofysiologi för kranskärlssjukdom 

Ericson och Ericson (2012) påstår att kranskärlssjukdom eller koronarsjukdom (Coronary 

Artery Disease, CAD) är ett samlingsnamn för olika ischemiska hjärtsjukdomar i hjärtats 

kranskärl. Vid ischemiska hjärtsjukdomar minskar blodflödet i någon eller några delar av 

kranskärlen så att blodförsörjningen till myokardiet blir otillräcklig vilket kan leda till 

syrebrist i den delen av hjärtmuskeln (myokardischemi). Myokardischemi kan visa sig som 

kärlkramp (angina pectoris stabil och instabil), tyst ischemi, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmi 

eller plötsligt hjärtstopp. Den vanligaste orsaken till ischemisk hjärtsjukdom är ateroskleros 

som också kallas för åderförfettning eller åderförkalkning. Utveckling av ateroskleros är 

långsam och medför att det bildas avlagringar på artärens intima så att kärlens väggar på 

insidan blir tjockare och förträngd. Bröstsmärta vid ansträngning är tidiga tecken på 

myokardischemi. Om bröstsmärtor förekommer även i vila betyder det att blodflödet i de 

förträngda kranskärlen reduceras till mindre än hälften av det normala flödet. 

Enligt Fyss (2016) startas den aterosklerotiska processen redan i barn eller ungdomsåren och 

utvecklas successivt genom att människan exponeras för riskfaktorer som påverkar 

endotellagret i kärlen negativt.  

 

Riskfaktorer för kranskärlssjukdom 

Ericson och Ericson (2012) anser att riskfaktorer för ischemiska hjärtsjukdomar och 

ateroskleros är likadana och kan delas in i två grupper, de påverkbara riskfaktorerna såsom 

ålder, manligt kön, ärftlighet, tidig menopaus och de påverkbara faktorerna som till exempel 

rökning, hypertoni, diabetes, övervikt, insulinresistens, lipidrubbningar, fysisk inaktivitet och 

psykosociala omständigheter som negativ stress. Kvinnor och män kan ha olika riskfaktorer 

för hjärt-kärlsjukdomar.  
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Suessenbacher m.fl. (2014) hävdar att rökning är en riskfaktor som associeras med 

obstruktiv kranskärlssjukdom endast hos kvinnor och höga nivåer kolesterol i blodet 

(hyperkolesterolemi) är en vanlig riskfaktor hos män. För icke-obstruktiva kranskärlssjukdom 

kunde inga könsspecifika associerade faktorer identifieras.  

Ericson och Ericson (2012) menar att kvinnor har lägre frekvens av hjärtinfarkt jämfört 

med män och det kvinnliga könshormonet östrogen kan ha en skyddande effekt mot 

ischemisk hjärtsjukdom fram till menopausen. Symtom som bröstsmärtor kan vara mer 

diffusa hos kvinnor för att de har mindre ateromatösa förändringar i kranskärlen. Canto m.fl. 

(2012) påstår att kvinnor med akut hjärtinfarkt inte hade bröstsmärta som symtom och de 

hade en högre grad av mortalitet än män, särskilt bland den yngre åldersgruppen. 

  

Behandling vid kranskärlssjukdomar 

Ericson & Ericson (2012) framställer att både med hjälp av läkemedel och genom olika 

operationer kan kranskärlssjukdomar stabiliseras och eller återställas. Behandlingsvalet beror 

på vilka besvär patienten har och om det finns en eller flera förträngningar i kranskärlen. 

Diagnosen ställs på olika sätt till exempel genom arbetsprov på testcykel, kranskärlsröntgen, 

ultraljudsundersökning och magnetröntgen samt datortomografi. Olika läkemedel kan ha olika 

effekt. Acetylsalicylsyra har en blodproppsförebyggande effekt. Betablockerare sänker 

blodtrycket och dämpar pulsfrekvensen. Nitroglycerin kan lindra symtom snabbt genom att 

vidga blodkärlen. Ett långtidsverkande nitroglycerinpreparat kan tas inför en fysisk eller 

psykisk ansträngning för att förebygga symtom. Kalciumantagonist har också kärlvidgande 

effekt. Efter hjärtinfarkt kan ACE-hämmare ges som vidgar kärlen. Statiner har en god 

lipidsänkande effekt och stabiliserar kolesterolnivån för de patienterna som har haft 

hjärtinfarkt eller lider av kärlkramp. 

Enligt Ericson och Ericson (2012) är ballongvidgning (PCI) ett ingrepp när patienten har 

enstaka förträngningar i kranskärlen och det utförs utan narkos. Med hjälp av 

röntgengenomlysning går läkaren via arteria radialis eller arteria femoralis med en kateter 

fram till stenosen i kranskärlet. I främre delen av kateter finns en liten ballong som utvidgar 

förträngningen. Efter att ballongen blåses upp i kranskärlet placeras en stent (ett rör av 

metallnät) i kärlet som kan hålla det öppet. Patienterna går ofta hem samma dag eller stannar 

en natt på sjukhus. Därefter kan personen öka sin aktivitet och leva ett mer symtomfritt liv. 

Enligt Socialstyrelsen (2018) bör hälso- och sjukvården kunna genomföra PCI inom 120 
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minuter och om denna behandling inte är tillgänglig ska trombolys ges inom 30 minuter efter 

elektrokardiografi (EKG).  

Bypassoperation utförs om det finns flera förträngningar i kranskärlen. Bröstkorgen öppnas 

och kirurgen gör en passage förbi de förträngda kranskärlen genom att använda andra blodkärl 

från kroppen till exempel en pulsåder från bröstkorgsväggen. Rehabiliteringen efter 

bypassoperation tar längre tid men patienten kommer att ha ett mer aktivt och symtomfritt liv 

på sikt. 

  

Hjärtrehabilitering  

Enligt Socialstyrelsen (2018) inriktas behandlingen mot att minska risken för återinsjuknande 

genom läkemedel samt åtgärder för att förändra ohälsosamma levnadsvanor såsom rökstopp, 

fysisk aktivitet och stresshantering. Det är viktigt att rehabilitering påbörjas så tidigt som 

möjligt efter en hjärthändelse. 

Mampuya (2012) beskriver att hjärtrehabilitering (sekundärpreventionsprogram) är en 

viktig del av behandling för personer med hjärtsjukdom under de senaste 40 åren. Balady 

m.fl. (2007) menar att hjärtrehabilitering höjer patienternas livskvalitet genom att förbättra 

deras hälsa.  

Enligt British Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (2017) 

definieras hjärtrehabilitering som alla de samordnade aktiviteter som används för att påverka 

den underliggande orsaken till hjärt-kärlsjukdom. Hjärtrehabilitering ger patienter bästa 

möjliga fysiska, psykiska och sociala omständigheter så att genom att vara delaktig i sin vård 

kan de bevara eller återuppta den maximala prestationsförmågan i deras privata liv och arbete.  

Hjärtrehabilitering hjälper patienterna att genom livsstilsförändringar och hälsosamma vanor 

kunna sakta ner eller bromsa sjukdomsförloppet. Mampuya (2012) menar att 

hjärtrehabilitering är ett komplett program som inte bara fokuserar på fysisk aktivitet men är 

även en struktur för att hantera riskfaktorer, kostrådgivning, psykologiskt stöd, 

beteendeförändring och psykosociala faktorer. Alla de delarna tillsammans kan påverka 

behandlingen på ett positivt sätt. Det första syftet med hjärtrehabilitering historiskt var att 

patienterna blir autonoma och tränar regelbundet. Andra syftet med hjärtrehabilitering är att 

kontrollera påverkbara riskfaktorer såsom rökning, högt blodtryck, diabetes och höga 

blodfetter. Det tredje syftet med hjärtrehabiliteringen är att genom att utbilda patienten och ge 

kunskap om sin sjukdom och läkemedel kan patienterna vara självständiga och utföra 

egenvård. Det sista syftet med hjärtrehabiliteringen är att ge patienterna psykologiskt stöd för 
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att kunna dämpa sin ångest, oro och depression. Patienterna lär sig metoder för stress 

hantering och avslappning vilket i sin tur påverkar kontroll av andra riskfaktorer. 

Mampuya (2012) menar att hjärtrehabilitering är kostnadseffektiv och beprövad erfarenhet 

samt har många fördelar för patienterna. Trots det är hjärtrehabiliteringen fortfarande 

underutnyttjad. Enligt Aragam m.fl. (2011) hänvisas bara 30% av patienterna i Kanada, USA 

och Storbritannien och cirka 50% i övriga länder i Europa till hjärtrehabilitering. 

Hjärtrehabilitering har tre faser (Balady m.fl., 2007; Mampuya, 2012). Fas ett påbörjas 

redan på sjukhuset där målet är att patienten mobiliserar sig för att klara sin vardag så fort 

som möjligt efter hjärtsjukdom eller hjärtoperation. Fas två pågår under 3 till 6 månader sker i 

hjärt-rehabiliteringscenter med övervakning av vårdpersonalen. Dalal, Doherty och Taylor 

(2015) menar att programmet erbjuds till patienter genom ett multidisciplinärt team som 

består av sjuksköterskor, fysioterapeuter och läkare. Fas tre inträffar i hemmet eller gymmet 

(Balady m.fl. 2007; Mampuya, 2012). Syftet med fas tre är att fortsätta med träning och 

livsstilsförändringar som har hänt under fas två livet ut.  

Enligt Riksförbundet HjärtLung (2017) klarar inte många patienter i Sverige att göra 

livsstilsförändringar och riskerar att få en ny hjärtinfarkt eller dö. Därför utförs den nya 

vårdmodellen som innehåller fem steg och fem delmål. De fem delmålen i den individuella 

hjärtrehabiliteringen uppmärksammas på fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor, blodtryck 

under 140/90 mm Hg, det onda kolesterolet (LDL) mindre än 1,8 mmol/l och inget bruk av 

tobak. Enligt Perk et al. (2016) fokuserar den nya vårdmodellen på tidig start av 

hjärtrehabilitering med individuellt anpassat målsättning där närstående är mer delaktiga. En 

sjuksköterska som har specialkompetens inom hjärtrehabilitering är modellens koordinator 

och arbetar nära patienter. Modellen tillämpas i första hand för patienter i alla åldrar efter en 

akut kranskärlssjukdom men även för andra hjärtpatienterna där livsstilsförändringar är 

viktiga. I modellen ingår tillgång till webbaserade utbildningsmaterial med hälsofrämjande 

och preventivt innehåll. De fem stegen är: Steg 1: utskrivning, steg 2: planeringsbesök efter 

en eller två veckor, steg 3: besök efter 6-10 veckor, steg 4: hälsouppföljning efter tre till fyra 

månader, steg 6: slutbesök efter sex och eller tolv månader.  

 

Sjuksköterskans betydelse för hjärtrehabilitering 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) belyser att omvårdnad utgår från humanistisk grundsyn 

med en existentiell filosofisk syn där människan ses som en aktiv och skapande varelse samt 

som en del i ett sammanhang. I enlighet med denna är sjuksköterskans viktiga uppgift att 
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främja hälsa och lindra lidandet. Under mötet mellan patient och sjuksköterska är patientens 

berättelse en förutsättning till personcentrerad vård. Utifrån patientens berättelse planerar 

sjuksköterskan och patienten vården tillsammans med annan vårdpersonal. Sjuksköterskan 

kan då bedriva en god omvårdnad genom sin tidigare erfarenhet, reflektion och handledning. 

Sjuksköterskan ska ha goda praktiska färdigheter, teoretiskt kunnande och en hållning som 

möjliggör en god relation med patienten. Sjuksköterskan ska bekräfta patientens lidande och 

vara tillgänglig. Sjuksköterskan ska kunna upptäcka patientens sårbarhet och kunna bedöma 

patientens handlingsmöjligheter i olika livssituationer. Med respekt för patientens värdighet 

och förmåga till självbestämmande har sjuksköterskan en viktig roll att vägleda patienten. Det 

hjälper patienterna att skapa ett meningsfullt liv på sina egna villkor.  

Enligt Saffi m.fl. (2014) har systematisk vägledning från sjuksköterskan en positiv 

inverkan för att minska risken för återinsjuknande. Beasley m.fl. (2014) belyser 

sjuksköterskors egna erfarenheter att leverera hjärtrehabilitering och hur sjuksköterskans 

upplever stöd från sitt team för att kunna ta hand om patienter på ett effektivt sätt. 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns behov för individuell vård genom motiverande 

samtal för att kunna öka patienternas delaktighet. I studien uppfattade sjuksköterskorna det 

som problematiskt för att lära ut egenvård på grund av dålig systematisk planering. De 

önskade mer struktur för att kunna utföra bättre hjärtrehabilitering. 

 

Problemformulering 

Hjärt-kärlsjukdomar är den absolut största folksjukdomen i Sverige och hjärtrehabilitering är 

en viktig del av rehabilitering och prevention. Hjärtrehabilitering är ett preventionsprogram 

som kombinerar olika delar i behandlingen vid kranskärlssjukdom såsom medicinska, fysiska, 

psykologiska och omvårdnadsaspekter. Programmet syftar till att motivera patienter med 

kranskärlssjukdomar för en hälsosam livsstil samt identifierar riskfaktorer i livsstilen. Genom 

hjärtrehabilitering kan patienterna lära sig om sin sjukdom och dess behandling så att de får 

kontroll över sitt nya liv samt att de blir kunniga i sin egenvård. Trots medvetande om att 

hjärtrehabilitering är en viktig del av återhämtningen och att den förbättrar hälsa samt 

livskvalitet hos patienter är den underutnyttjad. Sjuksköterskan har en stor betydelse i 

vägledningen av patienterna. Omvårdnaden ska utgå från patienternas livsberättelse genom att 

sjuksköterskan bekräftar individens unika behov och förmågor. Genom det skapas mening 

och patienterna uppmuntras till livsstilsförändring. Det är därför av intresse att studera 

patienternas upplevelser av att delta i hjärtrehabilitering. 
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Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av hjärtrehabilitering vid kranskärlssjukdom. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Hjärtrehabilitering kräver egen vilja, motivering och kunskap. Patienter med 

kranskärlssjukdom behöver kunna ändra gamla vanor och möta nya levnadsvanor, därför har 

Dorothea Orems hälsofrämjande egenvårdsteori valts som teoretisk utgångspunkt för denna 

litteraturöversikt (Orem, 2001). 

Dorothea Orems egenvårdsmodell (2001) består av tre olika teorier. En teori om egenvård, 

en om egenvårdsbrist och en om omvårdnadssystem. Dessa tre teorier kommer att användas i 

resultat diskussionen. Den första teorin om egenvård förklarar den personliga förmågan som 

individen har. Egenvård behövs varje dag för att kunna stödja välbefinnande och upprätthålla 

liv och hälsa. Genom det kan patienten bevara sin autonomi och integritet.    

Egenvårdskapacitet är nödvändigt för att få fram kunskaper och förmågor som behövs för att 

uppnå och behålla motivationen för att på bästa sätt vårda sig själv. Egenvård ska läras och 

samtidigt när patienten möter nya krav måste denna förmåga utvecklas. Den andra delen av 

teorin handlar om egenvårdbrist som uppstår när individen är i behov av omvårdnad och 

omvårdnadskrav är större än patientens egenvårdskapacitet. Med den tredje teorin om 

omvårdnadssystem menas att sjuksköterskan har omvårdnadskapacitet för att stödja patienten 

i sin egenvård när olika omvårdnadssituationer uppstår. Detta leder till ökad 

egenvårdskapacitet. Sjuksköterskan tillsammans med patienten genomför planeringen till 

omvårdnad där individens autonomi och delaktighet är central.  

Enligt Dorothea Orem (2001) är individen själv drivkraften bakom sin vård. Detta innebär 

att patientens intresse och medvetenhet om egenvårdsbehov ökar. Patienten ska ha ett ansvar 

för sin återhämtning. Sjuksköterskan guidar, stödjer och undervisar individen med hjälp 

av den stödjande egenvårdsmodellen.  

 

Metod 

Design 

Författarna genomförde en litteraturöversikt enligt Friberg (2017) med kvalitativa och 

kvantitativa artiklar som fokuserar på patienternas upplevelser. Designen syftar till att utifrån 

tidigare forskning skapas en överblick av det aktuella kunskapsläget inom området. 
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Datainsamling 

Artiklarna söktes metodiskt i databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO som 

innehåller studier med fokus på vårdvetenskap och medicinsk vetenskap. Artiklarna söktes 

med utvalda specifika sökord och sökkriterier. Inkluderade artiklar i studien analyserades 

opartiskt och enligt helikopterperspektiv. 

Dessa databaser har använts för att få sökningar som innehåller vetenskapliga artiklar i 

samband med sjuksköterskans yrke och omvårdnad. Svenskt- engelskt lexikon och Svensk 

MeSH användes för att hitta definitioner, termer och olika ämnesord samt synonymer på 

svenska och engelska. Ämnesord som användes var hjärtrehabilitering, kranskärlssjukdom, 

patienternas upplevelser och ”rehabilitation, cardiac”, cardiac rehabilitation, coronary 

artery disease. Fritextord som användes var myocardial infarction, patient experience, 

patients’ experiences, patients’ perspective, attitudes, perception, experiences, cardiac 

rehabilitation, coronary heart disease. Dessa sökord sammanställdes med hjälp av boolesk 

sökteknik och AND/OR. Artikelsökningar begränsades genom att artiklarna var på engelska, 

peer reviewed och publikationsår mellan 2009-2019 (Bilaga 1). Dessa begränsningar gjordes 

för att få fram artiklar som är vetenskapligt granskad och relevant till syftet. Detta gör att 

urvalet blir lättare i slutet av arbetet (Friberg, 2017). 

 

Urval 

Vid urval processen använde sig författarna av ett kritiskt förhållningssätt med avseende på 

kvaliteten av artiklarna (Friberg, 2017). Innan databassökningar genomfördes fick författarna 

hjälp av en bibliotekarie för att använda databaserna på ett effektivt sätt så att de identifierade 

artiklarna ska med dess kvalitet och koppling till sökorden besvara syftet. Den ena författaren 

sökte artiklar i Cinahl och PsycINFO och den andra sökte artiklar i PubMed. Författarna 

presenterade de identifierade artiklarna till varandra. Först läste författarna titlarna, sedan 

abstrakt och därefter tog författarna hänsyn till att artiklarna innefattade etiskt godkännande 

samt motsvarade syftet med föreliggande uppsats. Dessutom valdes enbart artiklar med vuxna 

deltagare och artiklar med andra åldersgrupper sorterades bort manuellt. Totalt elva artiklar 

identifierades överensstämmande med syftet, tio kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel 

(Bilaga 2). 
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Analys 

Författarna analyserade inhämtade data enligt en tre-stegs-analys (Friberg, 2017). Först lästes 

de valda artiklarna igenom flera gånger enskilt av båda författarna. Detta var för att få 

helhetsperspektiv och att förstå innehåll och sammanhang. Efter det lästes artiklarna 

tillsammans med fokus på resultat. Sedan studerades artiklarna noggrant ord för ord, 

nyckelfynd dokumenterades i en översiktstabell och sammanställdes. I det sista steget sökte 

författarna likheter respektive skillnader med hjälp av siffror under processen med 

tematisering och kategorisering. Artiklarna numrerades från en till elva. Sedan markerades 

och kategoriserades de viktigaste delarna med olika färgpennor. Post-it lappar användes för att 

lyfta upp det allra viktigaste i artiklarna samt likheter och skillnader. Slutligen skrevs de valda 

delarna ner på svenska under sina respektive teman. Författarna använde sig av ett svensk-

engelskt lexikon för att reducera risken för felaktig tolkning (Friberg, 2017). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt lag om etikprövning av forskning som avser människor och personuppgiftslagen ska 

hänsyn tas till att skydda den enskilda människan och respektera människovärdet vid 

forskning (Henricson, 2012). Innan man påbörjar en forskningsstudie ska nytta och risker 

uppmärksammas. Helsingforsdeklarationen betonar att patienternas intressen och välfärd 

väger tyngre än samhället och forskningens behov. Detta innebär att nytta och risker vägs in 

på personnivå, professionsnivå samt samhällsnivå. Artiklarna i denna litteraturöversikt 

handlar om patienternas upplevelser av hjärtrehabiliteringsprogram. De valda artiklarna är 

granskade av internationella etiska kommittéer samt godkända av enskild institution där 

datainsamlingen tog plats. Hänsyn togs till informerat samtycke från deltagande individer. 

Henricson (2012) menar att under forskningsprocessen ska deltagarna ha rätt till ett 

informerat samtycke som talar för rätten av att ta autonoma beslut. Deltagarna ska få 

information om studien, förstå informationen samt ha ett frivilligt val att tacka ja eller nej. 

Deltagarna ska inte utsättas för några risker under studien.  

Författarna bestämde sig att inte bli påverkade av egna erfarenheter. I det valda 

forskningsområdet förhåll sig författarna så objektiva som möjligt för att inte påverka 

analysen i resultatdelen. Resultatartiklar valdes noggrant för att undvika vinkling i någon form 

och påverka resultatet på felaktigt sätt. De valda artiklarna innehåll patienters subjektiva 

upplevelser och författarna har varit ärliga i överföringen av informationen för avstå från 

tolkning. 
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Resultat   

Vid analysen av de valda artiklarna har fyra huvudteman inklusive några underteman 

identifierats: 

 Psykologiska upplevelser av hjärtrehabiliteringen. Underteman: positiv inställning, 

självförtroende, oro och rädsla. 

 Upplevelser av stöd och motivation. Underteman: familjens påverkan, stöd från personer i 

samma situation, information, motivation att genomföra hjärtrehabilitering. 

 Upplevelser av sjuksköterskans roll. 

 Upplevelser av förhinder att delta i hjärtrehabilitering. 

  

Psykologiska upplevelser av hjärtrehabiliteringen  

Positiv inställning 

Trots att patienternas uppfattning av hjärtrehabilitering var olika, var alla överens om att den 

var en viktig del av deras återhämtningsprocess (Wong m.fl., 2016). Patienter förstod vikten 

av att fortsätta med både livsstilsförändringar och regelbunden träning för att leva mer 

symtomfritt och förhindra sekundär hjärtinfarkt (Jokar, Yousefi, Yousefy & Sedeghi, 2017; 

Jones, Greenfield & Jolly, 2009; Wong m.fl., 2016). Patienternas positiva tänkande hjälpte 

deras återhämtning (Nadarajah, Buchholz, Wiegand & Berger 2017; Wong m.fl., 2016). 

Nadarajah m.fl. (2017) menar att den positiva attityden påverkade under hjärtrehabilitering 

och växte fram från tidigare negativa attityder. Würgler, Sonne, Kilsmark, Voss och Søgaard 

(2012) lyfter fram att positiva attityden från hjärtrehabilitering gör att de känner sig tryggare 

under tiden av utskrivningen från sjukhuset. 

 

Ökat självförtroende vid fysisk aktivitet  

Nadarajah m.fl. (2017) och Jokar m.fl. (2017) beskriver att patienter upplever att de vill hitta 

sig själva och lära sig leva med sitt nya jag. Nadarajah m.fl. (2017) menar att det nya jaget 

används för att beskriva patienters upplevelser av livsstilsförändringar. Patienter som hade 

upplevt insjuknande mindre än 6 månader upplevde mer frustration för att göra 

livsstilsändringar än de som hade haft över 6 månader från sitt insjuknande. 

Hjärtrehabilitering upplevs som en säker plats att träna. Det ökade självförtroendet 

möjliggjorde att patienterna började träna regelbundet. Jokar m.fl. (2017) menar att 

patienterna vill ha nya värderingar och mål för livet för att kunna uppskatta värdet av livet 

efter sitt insjuknande. Känslan att kunna överleva resulterade i att patienterna ville ta hand om 

sin hälsa och göra förändringar. Den tolkas av patienter som att de har fått en andra chans att 
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leva. Patienter berättar att de ville veta vilka saker i deras liv som kommer att ändras och 

upplevde att de behöver en ny plan för att uppnå det optimala resultatet. Jones m.fl. (2009) 

beskriver att patienter var positiva men de hade inte tillräcklig kunskap om olika typer av 

aktiviteter och nivån på träning. Trots patienternas oro för träning upplevde de att fysisk 

aktivitet är en viktig och värdefull hjälp (Simonÿ m.fl. 2015a; Simonÿ m.fl., 2015b). 

Deltagarna upplevde trygghet och mindre rädsla under ledningen av fysioterapeuterna genom 

att de lärde sig vilka symtom som var normala och när de skulle ta vilopaus och hur de vid 

behov ska hantera sina symtom (Austin, 2013; Jones m.fl. 2009; Simonÿ m.fl., 2015). 

Jokar m.fl. (2017) menar att patienter ville få tillbaka sin förmåga och självständighet genom 

att vara symtomfria. Wong m.fl. (2016) beskriver att patienterna blev påverkade av den 

kinesiska kulturen och valde träningstyper såsom Tai Chi och grupp promenader. Träning 

sågs som ett sätt att umgås med vänner och familjen. 

Genom fysisk aktivitet under hjärtrehabilitering upplevde patienter ökat självförtroende 

och ökad energinivå, bättre form i kroppen samt förhöjd livskvalitet. Efter att patienterna 

upplevde att de klarade mer vågade de öka graden på träningsnivån och kunde prioritera 

specifika aktiviteter i sitt dagliga liv (Austin, 2013; Devi m.fl., 2014; Jones m.fl., 2009; 

Nadarajah m.fl., 2017; Simonÿ m.fl., 2015a; Simonÿ m.fl., 2015b). Devi m.fl. (2014) belyser 

att även de patienter som deltog i webbaserad fysisk aktivitet i hjärtrehabilitering upplevde 

ökat självförtroende. Viktnedgång upplevdes som en framgång och ökade självförtroendet för 

att vara fysiskt i bra form att hantera sin sjukdom (Devi m.fl., 2014; Nadarajah m.fl., 2017). 

 

Oro och rädsla 

Patienter upplevde oro och rädsla för att de inte visste hur mycket deras hjärta skulle tåla. 

Pulshöjning och andfåddhet under träning upplevdes livsfarligt och förde tankarna till en ny 

hjärtinfarkt (Jones m.fl., 2009; Nadarajah m.fl., 2017; Simonÿ m.fl., 2015a; Simonÿ m.fl., 

2015b). Rädslan för att få mycket belastning och misstron till sitt hjärta gjorde att patienterna 

kände sig osäkra. Simonÿ m.fl. (2015a) menar att på grund av denna otrygghet blev 

patienterna försiktiga och avstod även från träningen. Patienterna upplevde att delta i 

rehabilitering som en utmaning eftersom de hade inte tillräcklig kunskap om hur deras hjärta 

skulle reagera under fysisk träning. Nadarajah m.fl. (2017) anser att de som hade mer än 6 

månader från sitt insjuknande var mer oroliga över om de kommer fortsätta med träningen 

samt hälsosamma kostvanor. Hälsosamma kostförändringar var svåra för vissa av patienterna 

och några var oroliga och deprimerade över att kunna fortsätta träningen själv och därför 

bestämde de att fortsätta fas 3 inom hjärtrehabilitering. 
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Simonÿ m.fl. (2015b) beskriver att efter det sista samtalet med sjuksköterskan upplevde 

patienterna oro. De upplevde att de lämnades ensamma med sin sjukdom. Däremot betonar 

Devi m.fl. (2014) att de patienter som fick webbaserad hjärtrehabilitering upplevde mindre 

oro och blev mer trygga genom tillgång till information. Å andra sidan anser Jones m.fl. 

(2009) att patienter som fick träningsprogram hemma var mer oroliga speciellt i början av 

programmet och inte vågade pressa sig själva. 

  
Upplevelser av stöd och motivation 
 
Familjens påverkan 

Patienter upplevde familjen som det viktigaste stödet under hjärtrehabiliteringen (Austin, 

2013; Jones m.fl., 2009; Nadarajah m.fl., 2017; Simonÿ m.fl., 2015b; Wong m.fl., 2016; 

Würgler m.fl., 2012). Patienternas partner hjälpte till genom att uppmuntra dem verbalt och 

även följa med dem till träningen (Austin, 2013; Nadarajah m.fl., 2017; Wong m.fl., 2016). 

Würgler m.fl. (2012) menar att de som lever i ett parförhållande är mer mottagliga för att delta 

i hjärtrehabiliteringsprogram. Enligt Simonÿ m.fl. (2015b) upplevde patienter att deras familj 

var väldigt oroliga när de tränade under hjärtrehabiliteringen. Familjen önskade att patienten 

inte ansträngde sig för mycket. Istället ville patienterna att familjen skulle stödja dem, därför 

ville de att deras familj skulle vara mer involverade och observera dem under träningen. 

 

Stöd från personer i samma situation 

Flera studier lyfter fram patientens positiva upplevelser genom stöd från personer i samma 

situation under hjärtrehabilitering (Austin, 2013; Galdas & Kang, 2010; Jokar m.fl., 2017; 

Jones m.fl., 2009; Nadarajah m.fl., 2017; Simonÿ m.fl., 2015a; Simonÿ m.fl., 2015b; Wong 

m.fl., 2016). Gruppträningen gav deltagarna energi och glädje. Wong m.fl. (2016) menar att 

patienterna blev motiverade av varandra och att de fick stöd från gruppen. Patienterna 

inspirerades av varandra genom att dela med sig av sina erfarenheter och sin oro, samt att det 

var en stor hjälp att få höra hur andra har hanterat utmaningar av sin sjukdom (Simonÿ m.fl., 

2015a; Simonÿ m.fl., 2015b). På det sättet kunde de hitta nya vägar att hantera sin sjukdom. 

Simonÿ m.fl. (2015a) hävdar att genom att spela lagspel kunde deltagarna fokusera på att 

försöka vinna istället för att tänka på sitt hjärta. Däremot Jones m.fl. (2009) beskriver att 

patienter som hade fått hjärtrehabiliteringen hemma utan stödgruppen kände sig ensamma och 

oroliga samt att de inte vågade belasta sitt hjärta.    
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Information 

Patienter upplevde utbildningen och stöden i hjärtrehabiliteringen som en viktig del för att 

kunna förstå vad som har orsakat deras sjukdom samt hur det kan minska risken att få fler 

hjärtinfarkter (Galdas & Kang, 2010; Maddocks & Cobbing 2017). Galdas och Kang (2010) 

betonar att patienterna upplevde att de fick tillräcklig information från sjuksköterskor, läkare, 

kurator, fysioterapeuter samt kostrådgivare. Maddocks och Cobbing (2017) betonar vikten av 

information även när patienter fortfarande är på sjukhuset och i fas ett av hjärtrehabilitering. 

Patienterna upplevde brist på kommunikation från vårdpersonalen för att kunna förstå 

innebörden av hjärtrehabiliteringen under deras återhämtning. Patienter upplevde att 

informationen ska vara anpassad till patienten och även till familjemedlemmarna för att 

minska risken att informationen glöms bort. Deltagarna upplevde att de skulle haft mer nytta 

av hjärtrehabiliteringsprogram om de skulle ha blivit introducerade samtidigt som de fick 

diagnosen och det skulle därmed förhindra ytterligare behandlingar (Devi m.fl., 2014; 

Maddocks & Cobbing 2017; Simonÿ m.fl., 2015b). 

Jones m.fl. (2009) beskriver att patienter som hade fått hjärtrehabilitering i hemmet fick en 

Hjärt- Manual. Manualen innehöll övergripande information angående kost, läkemedel och 

träning. Det upplevdes som ett bra stöd med hjälpsam information som var uppmuntrande för 

patienten. Informationen var relevant för deras upplevelse av återhämtningen. Würgler m.fl. 

(2012) betonar också att patienterna mest uppskattade informationen om läkemedel och en 

majoritet (64 %) av patienterna deltog i den delen av hjärtrehabiliteringen. Däremot Galdas 

och Kang (2010) lyfter upp att patienter uppskattade informationen om kost och olika 

hälsosamma alternativ som de hade fått på hjärtrehabiliterings center, men de upplevde att 

informationen inte var tillräcklig.  

 

Motivation att genomföra hjärtrehabilitering 

Flera studier markerar att patienter känner sig starkare, mer i form och hälsosammare genom 

hjärtrehabiliteringsprogrammet vilket ger dem ny mening, motivation samt bättre 

självförtroende (Devi m.fl., 2014; Jones m.fl., 2009; Maddocks & Cobbing 2017; Nadarajah 

m.fl., 2017; Simonÿ m.fl., 2015a; Wong m.fl., 2016). Genom hjärtrehabiliteringen upplevde 

patienterna att de fick makt över sitt liv (Devi m.fl., 2014; Nadarajah m.fl., 2017). De hade 

mer kontroll över symptom under träning och kunde därmed hantera deras sjukdom bättre i 

sin vardag, samt övervinna hinder som fanns under deras återhämtning. 

Austin (2013) förklarar att patienternas upplevelser av ökad fysisk kondition gav dem en 

ökad känsla av självständighet genom att de kunde klara sin vardag bättre. Detta ledde till att 
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de hade förmåga att ta hand om sina familjemedlemmar vilket gav de ökad motivation. Jones 

m.fl. (2009) menar att deltagarna blev motiverade via deras rehabiliteringsgrupp. Deltagarna 

föredrog även att kunna delta i fortsättningsprogram eftersom det skulle fortsätta motivera 

dem till att träna regelbundet. 

Devi m.fl. (2014) beskriver att patienter som hade deltagit i webbaserad hjärtrehabilitering 

upplevde att det krävdes en hög nivå av egen motivation, bestämdhet och disciplin för att 

kunna genomföra programmet självständigt. Webbaserad hjärtrehabilitering ökade 

patienternas motivation genom dess målsättning samt deras online dagbok. Enligt Jones m.fl. 

(2009) blev patienter som hade fått hjärtrehabilitering i hemmet och spelade in sin träning mer 

motiverade genom att de kunde visa upp sin träning till sjuksköterskan. De patienterna som 

fick hjärtrehabilitering i centret upplevde däremot att regelbunden träning på sjukhuset gav 

dem motivation medan det i hemmet fanns en mindre möjlighet för dem att träna. Simonÿ 

m.fl. (2015b) menar att när patienter förstod mekanismen av sin hjärtsjukdom genom 

hjärtrehabiliteringen blev de motiverade att ändra deras livsstil så att de tog bättre hand om sin 

hälsa. 

  

Upplevelser av sjuksköterskans roll  

Patienterna kände sig väl omhändertagna av sjuksköterskorna som behandlade dem med 

respekt (Nadarajah m.fl., 2017; Simonÿ m.fl., 2015b). Sjuksköterskorna kunde uppmuntra 

patienterna genom att utveckla en personlig relation. Dock visade Maddocks och Cobbing 

(2017) att patienterna upplevde att personalen inte hade tillräcklig kunskap om 

hjärtrehabilitering och detta tolkades som en brist på kommunikation. De kände även ilska 

mot sjuksköterskorna då sjuksköterskorna upplevdes vara nonchalanta. Alla patienter hade 

inte fått information om hjärtrehabilitering vilket kändes orättvist. Patienterna upplevde att 

sjuksköterskan spelar en viktig roll i fas ett av hjärtrehabiliteringen. Vårdpersonalen borde 

vara medveten om att fas ett i hjärtrehabiliteringen är en ideal tidpunkt till att inspirera 

patienterna att delta i hjärtrehabilitering. Under denna tidpunkt är motivationen som störst till 

sekundär prevention. Nadarajah m.fl. (2017) menar att patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna inte identifierade patienternas svårigheter och den egna förmågan. De 

menade att sjuksköterskan inte var uppmärksam och inte gav stöd i fas två under 

hjärtrehabiliteringen. Sjuksköterskans roll har stor inverkan till att ge patienten stöd och 

uppmuntran även under fas två av hjärtrehabiliteringen. 

Jones m.fl. (2009) beskriver att patienter som hade fått hjärtrehabilitering i hemmet 

upplevde ett större stöd från sjuksköterskan. Hembesök uppskattades mycket och de upplevde 
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att de inte skulle ha fått samma stöd på sjukhuset. Sjuksköterskan upplevdes som vänliga, 

hjälpsamma, kunniga och lätt att prata med. Patienterna uppskattade regelbundna samtal med 

sjuksköterskan eftersom hen vägledde patienterna om hur de kan hantera sin osäkerhet 

angående deras hjärtsjukdom och hanteringen av läkemedel (Austin, 2013; Galdas & Kang, 

2010 ; Simonÿ m.fl., 2015b). Austin (2013) belyser upplevelser av att sjuksköterskor hade en 

viktig roll att hjälpa varje patient att identifiera deras väg till återhämtning. Patienterna 

upplevde att de kunde övervinna sina rädslor och utmaningar. Simonÿ m.fl. (2015b) beskriver 

att patienterna upplevde att de fick stöd ifrån sjuksköterskorna för att hitta nya meningsfulla 

sätt att fortsätta sina liv för att kunna lita på sin framtid. Patienter uppskattade 

sjuksköterskorna som gav mer specifik information med fokus på deras livsberättelse och 

deras individuella behov (Jones m.fl., 2009; Maddocks & Cobbing 2017; Simonÿ m.fl., 

2015b).  

  

Upplevelser av förhinder att delta i hjärtrehabilitering 

Würgler m.fl. (2012) visade att bara 3 % av patienterna som drabbades av kranskärlssjukdom 

slutförde hjärtrehabiliteringen i Danmark och resten av patienterna avslutade den inte. 

Ensamhet och låg utbildningsnivå var två viktiga faktorer som förhindrade patienterna att 

delta eller fortsätta med hjärtrehabiliteringen. 

Transport som innefattar långa avstånd, kostnader och parkeringsproblem upplevdes som ett 

hinder för att delta i fas två eller tre i hjärtrehabiliteringen (Austin 2013; Galdas & Kang, 

2010; Jones m.fl., 2009; Maddocks & Cobbing 2017; Nadarajah m.fl., 2017). Arbetet sågs 

som ett annat förhinder. De som jobbade hade svårt att hitta tiden för träning (Devi m.fl., 

2014; Maddocks och Cobbing 2017; Wong m.fl., 2016). Wong m.fl. (2016) menar att 14 % av 

patienterna upplevde arbetet som det största hindret under rehabiliteringstiden, de upplevde en 

viss oro över att de inte ville vara till besvär till arbetskollegor på grund av deras sjukdom. 

Vissa patienter prioriterade däremot egenvård över sin karriär och andra aktiviteter och ville 

inte fortsätta med samma arbete efter sjukdomen (Jones m.fl., 2009; Nadarajah m.fl., 2017). 

Bristen på tid var ett stort hinder som gjorde att en stor del av deras dag gick åt till 

hjärtrehabiliteringen (Nadarajah m.fl., 2017; Jones m.fl., 2009; Wong m.fl., 2016). Jones m.fl. 

(2009) beskriver istället att patienter upplevde att hjärtrehabilitering i hemmet sparade tid 

genom att de inte behövde åka till sjukhuset och att de då kunde behålla sina dagliga rutiner. 

Devi m.fl. (2014) påstår att patienterna med webbaserad hjärtrehabilitering upplevde tidsbrist 

eftersom de samtidigt hade ansvar för sin familj. Flera studier beskriver andra hinder för att 

inte delta i rehabiliteringen, nämligen språkhinder, finansiella problem och dåligt väder 
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(Galdas & Kang, 2010; Jokar m.fl., 2017; Jones m.fl., 2009; Nadarajah m.fl., 2017). 

Förändringen upplevs dessutom svår i början. Nadarajah m.fl. (2017) lyfter upp att i 

nuvarande hjärtrehabilitering finns inte olika nivåer, utan alla patienter deltar i samma 

träningspass. Vissa patienter kände frustration över att de inte kunde träna på samma nivå som 

andra och vissa kvinnor tyckte att träningen var för mansdominerad. 

 

Diskussion   

Metoddiskussion  

Sökningarna begränsades till det senaste tio åren och de artiklar som var utanför den 

tidpunkten sorterades bort. Detta gjordes för att förhålla sig till det senaste forskning. Ett 

förhinder i sökningarna var att vissa artiklar inte var tillgängliga, för att de kostade pengar. 

Författarna exkluderade de artiklarna som behövdes köpas. Att utesluta betalartiklar kan ses 

som en svaghet för att det finns en möjlighet att relevanta artiklar utelämnas.  

Tio av de valda artiklar var kvalitativa och en artikel var kvantitativ som inkluderas i denna 

litteraturöversikt. Fördel med kvalitativa artiklar var att de lyfter fram patienternas 

upplevelser tydligare. En annan fördel med valda artiklar var att studierna kom från olika 

delar av världen, USA, Canada, England, Danmark, Sydafrika, Iran, Hongkong. Den breda 

geografiska spridningen gav författarna en bred inblick över upplevelser av patienter vilken 

kan ses som en styrka för att det fanns flera likheter i deras upplevelser av hjärtrehabilitering. 

Under arbetets gång framkom att två av de valda artiklarna hade samma författare och 

genomfördes under samma år. Det kan anses som en svaghet då artiklarna utforskade samma 

patientgrupp. Eftersom studierna hade olika syften togs beslutet av båda författarna att de 

artiklarna ändå skulle vara med i resultatdelen.  

Enligt Friberg (2017) finns det alltid risk för tolkning vid översättningen av artiklar från 

engelska till svenska. Därför användes i denna litteraturöversikt Svensk- engelsk lexikon samt 

Svensk MeSH noggrant för att hitta rätta termer enligt svenska språket. Sedan diskuterade 

författarna översättningar tillsammans för ett ärligt och korrekt resultat. Detta kan ses som en 

styrka eftersom den minskade risken för feltolkning och därmed blev den så pålitlig som 

möjligt.  

 

Resultatdiskussion  
 

I denna litteraturöversikt påvisades att de flesta patienter genom hjärtrehabilitering kunde få 

en bättre chans att förstå sin diagnos, få information om sitt läkemedel och göra större 
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livsstilsförändringar. Detta hjälpte dem att uppnå bättre hälsa, få bättre självförtroende samt 

bli mer självständiga. Enligt Dorothea Orems (2001) egenvårdsteori kan vårdpersonalen med 

hänsyn till varje patients egenvårdskapacitet anpassa information om egenvård utifrån varje 

patients individuella behov.  

 

Genomförande av hjärtrehabilitering 

Resultatet i detta arbete framhäver att de flesta patienter med kranskärlssjukdom som deltog i 

hjärtrehabiliteringen upplevde en positiv känsla i samband med rehabiliteringen. Ali, Chessex, 

Bassett-Gunter och Grace (2017) styrker det faktumet att hjärtrehabiliteringen upplevdes 

tillfredsställande för patienterna som hade genomfört hela programmet. Men trots alla fördelar 

som hjärtrehabilitering erbjuder patienterna är den fortfarande i stort sett underutnyttjad. I en 

studie som genomfördes på 78 hjärtrehabiliteringscenter i 24 europeiska länder, inkluderat 

Sverige, granskades totalt 16 426 medicinska journaler samt intervjuades 7998 patienter med 

kranskärlssjukdom (Kotseva, Wood, De Bacquer, De Backer och Rydén, 2016). Studien visar 

att mindre än hälften av alla patienter med kranskärlssjukdom drar nytta av hjärtrehabilitering 

och en stor majoritet av patienterna inte uppnår riktlinjestandarderna för sekundär prevention. 

Förhinder såsom tidsbrist, arbete, transport och finansiella problem fick patienterna att 

avstå från hjärtrehabiliteringen. Det resultatet som Dunlay m.fl. (2009) presenterar i sin studie 

stärker resultatet i detta arbete och menar att både patienter som deltog eller inte deltog i 

hjärtrehabiliteringen nämnde samma faktorer som hinder. Patienterna upplevde mest oro för 

finansiella problem, försäkring, brist på tid och avsaknad av transportmedel.  

Resurrección, Motrico, Rubio-Valera, Mora-Pardo och Moreno-Peral (2018) redogör för 

olika orsaker till varför kvinnor avstår från hjärtrehabilitering: trötthet, smärta i bröstet, brist 

på motivation, depression, tråkiga föreläsningar, brist på kunskap om återinsjuknande, roller 

inom familjen, arbete, transport, långa avstånd, finansiella problem, timing, osäkerhet om 

innebörden av hjärtrehabilitering, icke anpassande träningsutrusningar samt fördröjning 

mellan hjärthändelse och hjärtrehabilitering. Däremot anser Dunlay m.fl. (2009) och 

Resurrección m.fl. (2018) att psykologiskt stöd från vårdpersonal, information om 

hjärtsjukdom, vetskap om att försäkringskassa betalar kostnaden, att vårdpersonalen 

observerar dem under rehabiliteringen samt deras delaktighet i hjärtrehabiliteringen utifrån 

sitt eget behov, ökar sannolikheten att patienterna deltar i hjärtrehabilitering. Resurrección 

m.fl. (2018) menar att genom hjärtrehabiliteringen görs tillgänglig inom vårdcentralen kan det 

underlätta för patienterna att delta i hjärtrehabiliteringen.  
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Enligt resultat från denna litteraturöversikt upplevde patienterna brist på information om 

hjärtrehabilitering samt hur värdefull rehabiliteringen var för att förhindra återinsjuknande. 

Detta förstärks genom SPICI-studien (2012), Study of Patient Information after Coronary 

Intervention. I studien deltog 1073 patienter efter PCI behandling från 29 sjukhus i Sverige. 

Patienterna fick besvara enkätfrågor om hur de uppfattat informationen från vården, vad de 

vet om sin diagnos och hur de ska göra livsstilsförändringar. Resultatet visade att mer än 

hälften av patienterna uppfattade sig friska efter PCI ingreppet och att det inte är nödvändigt 

att ändra sin livsstil. Dessutom hade mer än hälften av patienterna brist på kunskap och ansåg 

att kranskärlssjukdomar är ärftliga. Förutom detta fick inte sju av tio patienter den viktiga 

informationen tillsammans med en närstående trots att de nationella riktlinjerna påstår att 

detta är det bästa sättet att ge information till patienterna. Även om patienterna uppgav att de 

hade fått råd om förebyggande faktorer och livsstilsförändringar önskade de mer information 

från vårdpersonalen. Perk et al. (2016) menar att utskrivningssamtalet med sjuksköterskan har 

en stor betydelse och det är viktigt att närstående får möjligheten att vara med vid 

utskrivningssamtalet före hemgången. Vid utskrivningen ska patienten och närstående få 

information om den planerade uppföljningen under de kommande sex månader samt boka tid 

för återbesök hos sjuksköterskan som kommer att vara den personliga vägledaren under den 

tiden.   

Bra kommunikation bidrar till att minska risken för missuppfattningar från patienterna och 

deras anhöriga. Orem (2001) menar att genom en effektiv interpersonell kommunikation kan 

sjuksköterskan ge patienterna den vården som de förväntar sig. Detta hjälper även till att 

bygga en bra relation mellan sjuksköterskan och patienten vilken leder till ökad tillämpning 

av egenvård.   

Resultatet av detta arbete visar att genom en bra kommunikation kan vårdpersonalen ge 

patienterna kunskap om fördelar av programmet vilket kan motivera patienter att delta i 

hjärtrehabiliteringen. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienterna att ändra sin livsstil 

kan hen använda motiverande samtal (Thompson m.fl. 2011). Studien visar att motiverande 

samtal kan hjälpa patienter med kardiovaskulärsjukdom att uppnå sina mål och göra 

livsstilsförändringar genom att vårdgivaren visar empati samt låter patienten själv 

argumentera för sina mål. Vårdgivaren ska öka patienternas självförtroende genom att 

patienten själv hittar lösningar för sina förhinder. Dessutom genom kunskap om egenvård och 

ökad egenvårdkapacitet (Orem, 2001), kan patienterna uppfylla hjärtrehabiliteringens mål. 

 Resultatet i detta arbete visar att de flesta av patienterna var rädda för fysisk aktivitet för 

att de misstänkte att de kunde få en ny hjärtinfarkt. Patienterna hade inte tillit till sitt hjärta 
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och detta upplevdes som en osäkerhet främst under de första sex månaderna efter 

insjuknandet. Genom sin avhandling styrker Bäck (2015) detta resultat och visar att en av fem 

patienter med kranskärlssjukdom drabbas av rörelserädsla i samband med kranskärlssjukdom, 

under de första sex månaderna efter hjärthändelsen. Därför är det viktigt att vårdpersonalen 

uppmärksammar och erbjuder psykologiskt stöd som leder till att patienterna vågar delta och 

avsluta hjärtrehabiliteringen.  

 

Sjuksköterskans roll 

Resultatet av denna studie visade att sjuksköterskans närvaro ses som ett viktigt stöd och har 

en central roll i utformningen av livsstilsförändringar hos patienter. Orems (2001) 

egenvårdsteori används av sjuksköterskor för att kunna ge detta stöd och som motivering till 

patienter för att kunna hitta nya meningsfulla sätt att fortsätta sina liv efter hjärtsjukdom. 

Enligt Socialstyrelsen (2015) ska vården ges med respekt för specifika behov och patienter 

ska ges möjlighet att vara delaktiga. Genom individanpassat stöd ska patienten få hjälp att 

göra livsstilsförändringar. I enlighet med Socialstyrelsen (2015) har denna litteraturstudie 

utmynnat i resultatet att patienterna fick stöd från sjuksköterskan, och stödet upplevdes som 

den viktigaste delen av hjärtrehabiliteringen. Trots svårigheter med att börja med 

livsstilsändringar upplevde de flesta patienterna att de fick det stöd de behövde för att göra 

livsstilsförändringar. I några av de artiklarna som inkluderats i denna studie förekommer det 

dock att patienterna upplevde att sjuksköterskor inte hade tillräcklig kunskap och att de inte 

kunde identifiera patienternas individuella behov. Resultatet av denna litteraturöversikt 

påvisade därefter att patienternas upplevelser av stödet från sjuksköterskor var olika. Det 

visade sig också att olika känslor hos patienter kan skilja sig beroende på om sjuksköterskor 

hade tillräcklig kunskap samt om de kunde ge stöd och motivering till patienter. Några av 

sjuksköterskorna i studien av Beasley m.fl. (2013) berättar att de har brist på kunskap och att 

de upplever det svårt att vägleda patienter till egenvård på grund av tidsbrist och dålig 

vårdplanering. Sjuksköterskor informerade att de hade behov av en formell vårdplan för att 

kunna ha struktur i deras vägledning och kunna motivera patienterna att ta en aktiv roll i deras 

hjärtrehabilitering. Resultatet i denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskan upplevdes 

som nonchalant av några patienter. Det kan tolkas som att sjuksköterskans kunskap i form av 

utbildning möjligen upplevs bristfällig på grund av tidsbrist och problematik med läran om 

egenvård. Likt tidigare studier av Beasley m.fl. (2013) är vårdteamet det vanligaste stödet 

som sjuksköterskan behöver för att kunna planera och utföra omvårdnad och lära ut egenvård. 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att med hjälp av sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
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läkare, kuratorer och specialister upplevdes vårdteamet vara närvarande inför patienten. Enligt 

Orems (2001) omvårdnadssystem har sjuksköterskan omvårdnadskapacitet och ska kunna 

undervisa om egenvård till patienterna utifrån deras behov och deras kunskap. Sjuksköterskan 

ska stödja de patienterna som har egenvårdsbrist och vägleda dem i sin egenvård när olika 

omvårdnadssituationer uppstår. När samarbetet mellan sjuksköterskan och patienten lyckas, 

ökar egenvårdskapaciteten hos patienten. I denna litteraturöversikt uppskattade patienterna 

sjuksköterskors stöd och vägledning. Genom regelbundna samtal kunde sjuksköterskan 

identifiera patienternas olika behov. Detta hjälpte patienterna att fokusera på deras 

rehabilitering och motverka risken att falla tillbaka i gamla dåliga vanor. Saffi m.fl. (2014) 

betonar vikten av att sjuksköterskan ska kunna se individuella behov hos varje patient och att 

sjuksköterskan ska kunna hantera dessa behov genom individanpassad vård. Genom att ha 

fokus på patienternas livsberättelse och individuella behov växte även möjligheten till 

individanpassad hjärtrehabilitering som måste fortsätta hela livet. Att bevara dessa 

livsstilsförändringar hjälper patienter att förhindra återinsjuknandet och anses som sekundär 

prevention. Beasley m.fl. (2013) belyser att effekterna av kranskärlssjukdomar innefattar 

minskad livskvalitet och förmåga att fortsätta aktivt i arbetslivet. Detta i sin tur kan enligt 

författarna leda till långa sjukskrivningar som kan ha en negativ påverkan på samhället. En 

studie av Mampuya (2012) beskriver att hjärtrehabiliteringsprogrammet bidrar till förkortade 

sjukskrivningstider vilket leder till minskade samhällskostnader. Resultatet i denna 

litteraturstudie påvisar att fler sjuksköterskor bör genomföra tidigt, kontinuerligt samt 

systematiskt lärande om egenvård. Uppmuntran och motivering till livslånga 

livsstilsförändringar skulle möjliggöra att färre drabbas av återinsjuknande och därmed 

minskat lidande för patienten samt minskade samhällskostnader. 

 

Kliniska implikationer 

Vårdpersonal men framförallt sjuksköterskorna behöver mer kunskap angående vilka mål och 

vilken betydelse hjärtrehabilitering har i hälsofrämjande syfte. Genom en strukturerad och 

tydlig vårdplan kan sjuksköterskan börja hjärtrehabiliteringen omgående redan i det första 

skedet av hjärtsjukdomen när patienten fortfarande är på sjukhuset. Sjuksköterskor ska kunna 

öka egenvårdskapaciteten hos patienterna så att de kan utföra egenvården på bästa möjliga 

sätt. Sjuksköterskor kan genom att bygga en god relation med patienterna använda deras egna 

resurser för att öka intresset och motivationen hos patienterna. Framförallt är det viktigt att 

involvera deras anhöriga vid hjärtrehabiliteringen. Detta kan underlätta vid svårigheter i 

samband med livsstilsförändringar hos patienterna. I framtiden bör även hjärtrehabiliteringen 
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tillgängliggöras på vårdcentraler. Det skulle underlätta för patienter att delta i 

hjärtrehabiliteringen och minska risken för påverkan av förhinder.  

 

Förslag till fortsatt forskning    

Det är nödvändigt att forska vidare om hjärtrehabilitering för att öka kunskapen både på 

samhällsnivå samt individnivå som leder till en god omvårdnad och bättre livskvalitet. Det 

behövs mer forskning inom vården för att kunna öka patienternas och deras anhörigas intresse 

i ett tidigt skede, för att kunna erbjuda hjärtrehabiliteringsprogrammet. Framtidens forskning 

bör inrikta sig på varför hjärtrehabiliteringsprogrammet fortfarande är underutnyttjat även fast 

dess positiva effekter är bevisat från tidigare forskning. Det behövs mer uppmärksamhet för 

att utreda varför kvinnor deltar mer sällan än män i hjärtrehabiliteringen. För att få en ökad 

förståelse är det nödvändigt att forska mer i hur hjärtrehabilitering kan anpassas till olika 

könsgrupper, olika ålder samt olika kunskap och träningsnivåer, så att alla deltagare kan 

känna sig motiverade och bekväma.  

 

Slutsats      

Resultatet visade att patienternas positiva inställning hjälpte dem under hjärtrehabiliteringen 

samt genom stöd från familjen och andra personer i samma situation räknades som det allra 

viktigaste. Genom bättre kommunikation mellan patienter och vårdpersonal kan kunskapen 

ökas inom hjärtrehabilitering, så att patienterna lär sig om värdet och fördelarna av 

hjärtrehabilitering och dess påverkan på deras livskvalitet. Programmet kan utvecklas genom 

att upptäcka och undersöka besvärliga förhinder som patienter upplever. Patienter upplever 

olika typer av förhinder för att fysiskt kunna delta i programmet, därför är det viktigt att 

vårdpersonalen utgår från patienternas individuella behov och kunskapsnivå för att kunna öka 

deltagandet i hjärtrehabiliteringen. Vårdpersonalen ska ge kunskap om egenvård med hänsyn 

till patienternas egenvårdkapacitet så att de aktivt kan delta i sin egenvård oberoende av 

vårdpersonalen. Det finns ett stort utrymme för att utveckla hjärtrehabiliteringsprogrammet 

och göra programmet till en mer tillfredställande upplevelse så att flera patienter blir 

attraherade till programmet.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CIHNAL 06/02 "experiences" AND  

(MH "Rehabilitation, 

Cardiac") 

 

 

49 Publiseringsdatum 

senaste 10 åren. Språk 

Engelska 

Peer Reviewed.  

 

 

 

 

9 8 1-Austin, E. N. (2013) 

2-Devi, R., Carpenter, 

C., Powell, J., & 

Singh, S. (2014)  

3- Jokar, F., Yousefi, 

H., Yousefy. A., & 

Sedeghi, M. (2017) 

4-Jones, M. I., 

Greenfield, S., & Jolly 

K. (2009) 

5- Maddocks, S., & 

Cobbing, S. (2017) 

6- Nadarajah, S. R., 

Buchholz, S.W., 

Wiegand, D. L., & 

Berger, A. (2017) 

7- Simonÿ, CP., 

Pedersen, B.D., 

Dreyer, P., & 

Birkelund, R. (2015a) 
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PsykINFO 03/02 och 29/03 Myocardial infarction 

OR Coronary heart 

disease AND Patients’ 

perspective OR 

Patients’ experiences 

AND Cardiac 

rehabilitation 

82 Publiseringsdatum 

senaste 10 åren. (2009-

2019) 

Språk: Engelska 

Scholarly (Peer 

Reviewed) Journals 

 

 

10 4 1-Galdas, P. M., & 

Kang, H. Bindy K. 

(2010) 

2- Simonÿ, CP., 

Pedersen, B.D., 

Dreyer, P., & 

Birkelund, R. (2015b). 

3-Würgler, M. W., 

Sonne, L. T., 

Kilsmark, J., Voss, H., 

& Søgaard, J. (2012) 

PubMed 10/02 (patient experience) OR 

attitudes) OR 

perception)) AND 

"Cardiac 

Rehabilitation"[Mesh]) 

AND "Coronary Artery 

Disease"[Mesh] 

8 Publiseringsdatum 

senaste 10 åren.  

Språk: engelska. 

2 2 1-Wong, E., Zhong, X. 

B., Sit, J., Chair, S. Y., 

Leung, D., Leung, C., 

& Leung, K. C. (2016) 
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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 

Austin, E. N. Older Rural 

Women Moving 

Up and Moving on 

in Cardiac 

Rehabilitation. 

2013 

New York USA 

Online Journal of 

Rural Nursing & 

Health Care 

Syftet var att belysa 

upplevelser hos äldre kvinnor 

som bodde i 

landsbygdssamhället och 

deltog i hjärtrehabilitering. 

Metod:  

Phenomenological 

study 

Urval  

10 kvinnor med 

kranskärlssjukdom 

Datainsamling 

Intervju  

Analys 

Tematisk analysmetod 

Tre tema:  

1-Sällskap 

2-Bemötande 

3-Prestation 

Kvinnor i studien beskrev att de 

kunde nå sina personliga mål 

genom positiv stämning och 

trevligt sällskap med andra 

personer i samma situation samt 

vårdpersonalen.  

Devi, R., 

Carpenter, C., 

Powell, J., & 

Singh, S. 

Exploring the 

experience of 

using a web-based 

cardiac 

rehabilitation 

2014 

Stor Britannien  

International 

Journal of 

Syftet var att belysa patientens 

upplevelser av att använda 

webbaserat 

hjärtrehabiliteringsprogram. 

Metod:  

En kvalitativ studie 

Urval  

Två tema-: 1- fördelar av 

webbaserade hjärtrehabilitering 

för patienter och dess 

underlättande faktorer. 2-

Förhinder för patienterna.  
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programme in a 

primary care 

angina population: 

a qualitative study. 

Therapy & 

Rehabilitation 

16 patienter (12 män, 4 

kvinnor) med 

kranskärlssjukdom 

Datainsamling 

Intervju 

Analys Tematisk 

analysmetod 

Patienter som drabbas av angina 

pectoris kan dra nytta av 

hjärtrehabilitering genom 

webbaserat hjärtrehabilitering 

utan tid- eller platsbegränsning. 

Galdas, P. M., 

& Kang, H. 

Bindy K. 

Punjabi Sikh 

patients cardiac 

rehabilitation 

experiences 

following 

myocardial 

infarction: A 

qualitative 

analysis. 

 2010 

Kanada 

Journal of 

Clinical Nursing 

Syftet var att utforska Sikh 

patienternas upplevelser av 

hjärt-rehabilitering efter 

hjärtinfarkt. 

 
 

Metod:  

En kvalitativ studie 

Urval: 
15 patienter (10 män, 5 

kvinnor) efter 

hjärtinfarkt 

Datainsamling: 
Intervju 

Analys: Tematisk 

analysmetod 

Fyra tema uppstod i samband med 

de viktigaste aspekterna av 

deltagarnas 

hjärtrehabiliteringserfarenhet: "Att 

förstå diagnosen”, "betydelse av 

hälsosamma kostråd", "betydelse 

av att umgås med kamrater och 

vårdpersonalen på rehab center" 

och "Transport och närvaro" 

 

Jokar, F., 

Yousefi, H., 

Yousefy. A., 

& Sedeghi,M. 

Begin Again and 

Continue With 

Life: A Qualitative 

Study on the 

Experiences of 

Cardiac 

Rehabilitation 

Patients. 

2017 

Isfehan, Iran 

The journal of 

nursing  

research: JNR 

Syftet var att belysa 

patienternas upplevelser av 

hjärtrehabilitering och beteende 

förändringar som leder till 

livsstilsförändringar under 

detta program.  
 

Metod:  

Deskriptiva kvalitativa 

Urval: 

23 patienter (15 män, 8 

kvinnor) med 

kranskärlssjukdom 

Datainsamling: 

Intervjuer med öppna 

frågor 

Analys:  
Kvalitativ induktiva 

Tematisk analysmetod 

Två teman relaterades för 

förändring i beteende: 

Att överleva: viljan att ändra 

livsstil, hitta sig själv, för att leva 

utan symtom och fortsätta med 

hjärtrehabilitering. Börja om: 

förberedandet inför 

livsstilsändring och att ha hopp. 

Vårdpersonalen behöver ge 

personcentrerad vård, psykiskt 

stöd för patienternas förmåga att 

“börja om”. Psykosociala faktorer 

som att skapa och stärka hopp, 

meningsfull motivation i samband 

med rehabiliteringscentrum är 
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viktigt för att kunna hantera 

utmaningar. Hjärtrehabilitering 

bör motivera patienterna att uppnå 

en hållbar beteendeförändring. 

Jones, M. I., 

Greenfield, S., 

& Jolly K. 

 
 

Patients' 

experience of 

home and hospital 

based cardiac 

rehabilitation. 
  

2009 

United Kingdom 

European Journal 

of Cardiovascular 

Nursing 
 

Syftet var att jämföra 

synpunkter från patienter som 

hade slutfört ett hem- eller 

sjukhusbaserat 

hjärtrehabilitering program och 

utforska fördelarna och 

problemen för varje program. 

Metod:  

En kvalitativ studie 

Urval  

26 patienter (20 män, 6 

kvinnor) och 5 fokus 

grupp 

3 fokus grupp från 

sjukhus, 2 fokus grupp 

från hem hjärt-rehab 

Datainsamling: 
Intervju 

Analys 

Tematisk analysmetod 

Gemensamt tema för båda 

fokusgrupper: förlust av själv 

förtroende; kontinuerlig 

livsstilsförändringar; förståelse av 

hjärtsjukdomar. Sjukhusprogram 

patienter gillade speciellt träna i 

en grupp och umgås med andra 

människor, och fick motivation 

och stöd från andra. De 

patienterna som fick 

hjärtrehabilitering hemma tyckte 

om hjärt- manualen och 

uppskattade individuellt samtal 

stöd från sjuksköterskan. De 

beskrev programmet i hemmet 

som en riktig livsstilsförändring 

jämfört med sjukhusprogrammet 

där var hjärt- rehab som mer en 

behandling. 

Maddocks, S., 

& Cobbing, S. 

 

 

 

 
 

Patients' 

Experiences of and 

Perspectives on 

Phase 1 Cardiac 

Rehabilitation 

after Coronary 

Artery Bypass 

Graft Surgery. 

2017 

A public hospital 

in the province of 

KwaZulu-Ntala, 

Sout Africa 

Physiother Can 

Syftet var att belysa 

patienternas erfarenheter och 

uppfattningar av fas 1 

hjärtrehabilitering (CR) efter 

bypass operation. 

 
 

Metod:  

En kvalitativ studie 

Urval  

Två fokusgrupp och 

totalt 9 patienter (7 

män, 2 kvinnor) med 

kranskärlssjukdom 

Datainsamling 

Tre tema:  

1- kommunikationsutmaningar 

mellan vårdpersonal och patienter,  

2- patientens erfarenhet av 

fysioterapi 3- Patienternas 

rekommendationer för bättre vård. 

Studien betonar vikten av 

information om hjärtrehabilitering 

till patienter i tidigt skede. 
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Pilot focus grupp 

diskussion 

Analys  

Tematisk analysmetod 

Patienterna upplevde brist på 

kommunikation från 

vårdpersonalen för att förstå 

betydelsen av hjärtrehabilitering. 

  

Nadarajah, S. 

R., Buchholz,  

S.W., 

Wiegand, D. 

L., & 

Berger,A. 

The lived 

experience of 

individuals in 

cardiac 

rehabilitation who 

have a positive 

outlook on their 

cardiac recovery. 

 

 
  

2017 

Mid-Atlantic area 

European Journal 

of Cardiovascular 

Nursing 

Det primära syftet var att 

belysa erfarenheterna av 

hjärtåterhämtning hos deltagare 

i hjärtrehabiliteringen med en 

övervägande positiv syn för ett 

akut hjärthändelse. Det 

sekundära syftet var att belysa 

hur en positiv ställning kan 

påverka patienterna för att 

komplettera fas två av 

hjärtrehabiliteringsprogrammet. 

Metod:  

En kvalitativ studie 

Urval  

10 patienter (6 män, 4 

kvinnor) med 

kranskärlssjukdom 

Datainsamling 

Intervju 

Analys 

Colaizzi s metod 

Tre tema:  

1-Att ”välja liv över döden", där 

deltagarna diskuterade hur de 

fattade beslut att förbättra sin 

hälsa.  

2- Att "lära sig att leva ett nytt 

jag", där deltagarna beskrev de 

förändringar de hade att göra för 

att förbättra sin hälsa.  

3-"ett livsförändrande hjärt-

händelse" där deltagare delade hur 

hjärtfesten hade förändrat sitt liv. 

Simonÿ, CP., 

Pedersen, 

B.D., Dreyer, 

P., & 

Birkelund, R.  
 

Dealing with 

existential anxiety 

in exercise-based 

cardiac 

rehabilitation: a 

phenomenological-

hermeneutic study 

of patients' lived 

experiences. 

2015 a 

Danmark 

Journal of 

Clinical Nursing 

Syftet var att belysa patienters 

erfarenheter av träningsbaserad 

hjärtrehabilitering. 
 

Metod:  

En kvalitativ studie 

Urval  

11 patienter (9 män, 2 

kvinnor) med 

kranskärlssjukdom 

Datainsamling  

Observationer av 

patienterna under 

träningen. 

Focus grupp intervju,  

Individuell intervju   

Analys 

Tematisk analysmetod 

Tre teman identifierades:  

1-ångest angående motion, 

varigenom patienterna initialt är 

osäkra på hur de ska bete sig med 

sina sjuka hjärtan 

2- uppmuntran från träning 

tillsammans, varigenom 

patienterna stöder varandra i 

träning. 

3- växande tillit till hjärtat, 

varigenom patienterna trivs 

fysiskt aktiva. 
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Simonÿ, CP., 

Pedersen, 

B.D., Dreyer, 

P., & 

Birkelund, R. 

Empowered to 

gain a new 

foothold in life—

A study of the 

meaning of 

participating in 

cardiac 

rehabilitation to 

patients afflicted 

by a minor heart 

attack. 

2015 b 

Denmark 

International 

Journal of 

Qualitative 

Studies on Health 

and Well-being 

Syftet var att belysa vad det 

betyder för patienter som 

drabbats av en mindre 

hjärtinfarkt för att delta i 

hjärtrehabilitering. 

Metod:  

En kvalitativ studie 

Urval  

11 patienter (9 män, 2 

kvinnor) med 

kranskärlssjukdom 

Datainsamling 

Intervju (fokus grupp 

och individuellt) 

Analys 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk och 

tematisk analysmetod. 

Tre tema: 1-Hjärtrehabilitering är 

hjälpsam men begränsad, 2- 

Hjärtrehabilitering hjälper för att 

hitta nya värderingar i livet, 3- 

hjärtrehabilitering utvecklar en 

förståelse för den kvarstående 

tiden i livet. 

Patienterna kände sig starkare 

genom hjärtrehabiliteringen vilket 

gav dem bättre självförtroende 

och ny mening i livet för att kunna 

klara sina vardagar.  

Wong, E., 

Zhong, X. B., 

Sit, J., Chair, 

S. Y., Leung, 

D., Leung, C., 

& Leung,K.C. 

Attitude toward 

the out-patient 

cardiac 

rehabilitation 

program and 

facilitators for 

maintenance of 

exercise behavior. 
 

 2016 

Hong Kong 

Psychol Health 

Med. 

Syftet var att belysa vilka 

attityder kinesiska patienter har 

till hjärtrehabiliteringsprogram.  

Metod:  

En kvalitativ studie 

Urval: 
22 patienter (15 män, 7 

kvinnor) med 

kranskärlssjukdom 

Datainsamling: 
Intervju 

Analys: 
Deskriptiva statistisk 

med SPSS 

Två teman identifierades: 1) Egna 

attityder som är viktiga 

(uppfattning, tillgivenhet och 

träning) 2) Tränings vanor - Den 

positiva synen på programmet 

ledde till en regelbunden träning 

både i programmet och hemma. 

Peer grupper, gruppdynamik, 

socialt stöd och den kinesiska 

kulturens påverkan kan ses som 

en betydelsefull faktor. Positiv 

inställning mot OCRP ökade 

mängden av deltagarna. 

Würgler, M. 

W., Sonne, L. 

T., Kilsmark, 

J., Voss, H., 

& Søgaard, J. 

  

Danish heart 

patients’ 

participation in 

and experience 

with rehabilitation. 

2012 

Denmark 

Scandinavian 

Journal of Public 

Health 

Denna studie undersökte 

andelen danska patienter i 

hjärtbehandling för ischemisk 

hjärtsjukdom som deltog i 

hjärtrehabilitering. Syftet var 

att belysa skillnader i 

Metod:  

En kvantitativ studie 

Urval 
7820 patienter (63.1% 

män, 36.9% kvinnor) 

med kranskärlssjukdom 

3% av patienterna deltog i ett 

komplett rehabiliteringsprogram, 

47% av patienterna deltog i ett 

partiellt rehabiliteringsprogram 

och 32% deltog i ett mycket 

begränsat rehabiliteringsprogram. 
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patienternas deltagande och 

erfarenhet och tillfredsställelse 

med hjärtrehabilitering. 

  

Datainsamling: 
Frågeformulär 

Analys 

Deskriptiva statistisk 

med Chi-två-test 

Antalet patienter som deltog i ett 

fullständigt rehabiliterings-

program var låga. Endast få 

patienter fick psykologiskt stöd 

och kunde avsluta programmet. 
 

 


