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”Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och 

börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För 

att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå 

det hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera”. 

– Kirkegaard, 1977 

 

 



  
 
 

 

InnehållsförteckningInnehållsförteckningInnehållsförteckningInnehållsförteckning    

 

 

1 Inledning ......................................................................................................1 

2 Bakgrund......................................................................................................1 

2.1 Hjärt- och kärlsjukdom och prevention......................................................1 

2.2 Följsamhet och deltagande för patienter med hjärt- och kärlsjukdom.......2 

2.3 Livsvärldens betydelse vid genomförandet av livsstilsförändring.............3 

2.4 Livsstil ........................................................................................................4 

2.5 Livsstilsförändring vid hjärt- och kärlsjukdom..........................................5 

2.6 Hälso- och sjukvårdens riktlinjer och problematik gällande  

 livsstilsrekommendationer .........................................................................6 

2.7 Makt och vanmakt – vems är ansvaret ? ....................................................7 

3 Problemformulering....................................................................................7 

4 Syfte ..............................................................................................................8 

5 Teoretisk utgångspunkt ..............................................................................8 

6 Metod............................................................................................................8 

6.1 Datainsamling och Urval............................................................................9 

6.2 Forskningsetiska aspekter ..........................................................................9 

6.3 Dataanalys ................................................................................................10 

7 Resultat.......................................................................................................10 

7.1 ”It’s definitely taken my confidence”.......................................................10 

7.2 ”I know what I’m supposed to do, but I just don’t do it” ........................12 

7.3 ”Too many things to change at the same time”.......................................14 

7.4 “You really feel bad about me, how much I weigh, then stop eating pie  

 infront of me”...........................................................................................16 

7.5 ”He just talked to me mean, and I said, well to heck with this, if this is  

 the way it’s going to be I’ll eat what I want”...........................................19 

8 Diskussion ..................................................................................................21 

8.1 Metoddiskussion.......................................................................................21 

8.2 Resultatdiskussion....................................................................................22 

8.3 Praktiska implikationer och förslag till fortsatta studier ..........................26 



  
 
 

 

Referensförteckning ..........................................................................................27 

Bilaga 1 .............................................................................................................31 

 

 



  
 
 

 

SammanfattSammanfattSammanfattSammanfattning/abstractning/abstractning/abstractning/abstract    

 

Bakgrund:  För patienter med hjärt- och kärlsjukdom är livsstilsförändring många gånger en 

nödvändighet men genomförandet är en komplex process som kräver insatser från hälso- och 

sjukvården. Studier visar dock på en problematik gällande patienters bristande följsamhet till 

deltagande i interventioner och begränsad forskning finns som syftar till att undersöka 

patienters beslutsamhet att delta. 

Syfte: Att beskriva vilka svårigheter patienter med hjärt-kärlsjukdom upplever i samband 

med livsstilsförändringar. 

Metod: Kvalitativ induktiv litteraturöversikt med ett livsvärldsperspektiv. Urvalet baseras på 

nio vetenskapligt granskade artiklar inom det valda ämnet som sammanställts och analyserats 

genom att meningsbärande textenheter identifierats och kategoriserats. 

Resultat: Fem huvudkategorier framkom som var och en rubricerats utifrån patienters citat 

gällande upplevelser av svårigheter: ”It’s definitely taken my confidence”, I know what I’m 

supposed to do, but I just don’t do it”, ”Too many things to change at the same time”, “You 

really feel bad about me, how much I weigh, then stop eating pie in front of me” samt “He 

just talked to me mean, and I say, well to heck with this, if this is the way it’s going to be, I’ll 

eat what I want”. 

Diskussion: Patienterna upplevde svårigheter gällande prioriteringar de dagligen stod inför i 

relation till det sociala nätverket, sin egen hälsa och resurser. Skillnader gällande kön kunde 

påvisas. Patienten måste således alltid förstås i relation till det sammanhang som denne 

befinner sig i, vilket innebär att man påverkar såväl som påverkas av sin levda värld. Att 

sjuksköterskan har kunskap om patienternas upplevelser av svårigheter är således av 

betydelse för att understödja en livsstilsförändring.  

 

Nyckelord: Livsstilsförändring, Livsvärld, Svårigheter, Hjärt- och kärlsjukdom 

 

Keywords: Lifestyle change, Lifeworld, Inhibitors, Cardiovascular heart disease 
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1 Inledning 

Många människor i dagens samhälle har behov av att ändra sin livsstil till följd av hjärt- och  

kärlsjukdom eller, på grund av att man ligger i riskzonen för att insjukna. Genomförandet av 

en livsstilsförändring är en komplex process som kan vara svår för den enskilde individen att 

klara av på egen hand utan insatser från hälso- och sjukvården. Vi har dock uppmärksammat 

att sjuksköterskor tycks ha olika synsätt gällande vems ansvar det är att få till stånd en 

livsstilsförändring, patientens eller vårdgivarens. Ämnet är kontroversiellt och debatterat. 

Utifrån vår erfarenhet, tenderar sjuksköterskor ibland att genom sin auktoritet ta över 

patientens beslut gällande vården, då de tycks tro att de vet bäst. Detta resulterar i att de 

påtvingar sina egna värderingar i stället för att möta, stödja och motivera patienten där denne 

befinner sig. Många patienter ses som ”hopplösa fall”. Sjuksköterskan tycks förbise 

patientens livsvärld.  

 Det vore således av intresse att undersöka patienters upplevelser av livsstilsförändring i 

samband med hjärt- och kärlsjukdom. 

  

2 Bakgrund 

2.1 Hjärt- och kärlsjukdom och riskfaktorer 

I Sverige och övriga delar av västvärlden är hjärt- och kärlsjukdom den vanligaste 

dödsorsaken och ses således som en folkhälsosjukdom, vilken medför omfattande 

samhällsekonomiska kostnader. Av samtliga som avlidit i Sverige under 2005 var 42 procent 

till följd av hjärt- och kärlsjukdom. Hjärt- och kärlsjukdom är ett samlingsbegrepp för 

sjukdomar som drabbar cirkulationsorganen relaterat till arteriosklerosutveckling. Kärlkramp, 

hjärtinfarkt och hjärtsvikt innefattas i detta samlingsbegrepp (Socialstyrelsen, 2009).  

Orsaker till insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom är ett komplext område men tydliga 

samband mellan arv, miljö och ohälsosam livsstil har kunnat påvisas (Chummun, 2009, 

Engelbrecht, Nel & Jacobs, 2008). Exempelvis kan 90 procent av orsakerna till hjärtinfarkt 

förklaras av riskfaktorer såsom rökning, fysisk inaktivitet samt osunda mat- och alkoholvanor 

menar Engelbrecht et al, (2008). Även psykosocial påverkan och biologiska riskfaktorer som 

övervikt, hypertoni, blodfettsrubbning och diabetes hör till kända faktorer som ökar risken för 

insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom. Låg socioekonomisk bakgrund i kombination med 

genetiska faktorer såsom kön, hög ålder ökar risken att insjukna till följd av biologiska 
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processer, män tenderar att insjukna i högre grad medan kvinnor insjuknar i högre ålder 

(Engelbrecht, Nel & Jacobs, 2008).  

 Medicinsk behandling är många gånger en nödvändighet beroende på patientens 

sjukdomstillstånd men i kombination med sekundärprevention och livsstilsförändring kan 

behandlingen effektiviseras och risken för progress och mortalitet minskas (Chummun, 2009, 

Socialstyrelsen, 2008). Med sekundärprevention menas de insatser som hälso- och sjukvården 

gör i form av exempelvis kontroller av blodtryck, blodfetter och midjemått i syfte att 

förhindra insjuknande i exempelvis hjärtinfarkt (Pellmer & Wramner, 2007). Enbart 

läkemedelsbehandling ger begränsad påverkan genom att oftast enbart påverka en biologisk 

riskfaktor som är kopplad till livsstilen (Socialstyrelsen, 2008).  

 Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2008) består 

livsstilsförändringen för dessa individer av rökstopp, reducerat salt och fettintag, minskad 

alkoholkonsumtion samt ökad fysisk aktivitet i form av minst 30 minuter om dagen. Ökad 

fysisk aktivitet påverkar flera biologiska riskfaktorer samtidigt såsom hypertoni, blodsocker, 

hyperlipidemi och BMI (Socialstyrelsen, 2008).  

 

2.2 Följsamhet och deltagande för patienter med hjä rt- och kärlsjukdom 

Rehabilitering kan, när det kommer till hjärt- kärlsjukdomar ses som ett effektivt medel för 

lyckosam livsstilsförändring (Chummun, 2009, Socialstyrelsen, 2009). Clark, Barbour, White 

och MacIntyre (2004) belyser en problematik gällande patienternas följsamhet till ordination 

och rehabilitering, då majoriteten av patienterna antingen avstår från att delta eller hoppar av i 

förtid, trots den potentiella nyttan med reducerade riskfaktorer. Kvinnor tenderar, i större 

utsträckning än män till bristande deltagande i rehabiliteringsprogram. Kvinnor, äldre och 

människor från låg socioekonomisk grupp tenderar att också i mindre utsträckning bli 

hänvisade till dessa rehabiliteringsprogram, trots att de har omfattande fysiska, psykologiska 

och sociala funktionsnedsättningar till följd av sin hjärtinfarkt. Ben-Ayre, Lear, Hermonie och 

Margalit (2007) menar i sin studie att begränsad forskning finns som syftar till att undersöka 

patientens beslutsamhet gällande deltagande i olika rehabiliteringsprogram. 

  Engelbrecht et al, (2008) uppger att många patienter som nyligen deltagit i preventiva 

interventioner ofta återkommer till sjukhus för samma problem. Flertalet av dessa patienter 

erkänner att de fått information om vikten av nya hälsosamma vanor och de är medvetna om 

att det ligger i deras eget intresse för att främja hälsa. Trots detta lyckas de inte genomföra 
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förändringarna. Orsakerna till den bristande följsamheten är fortfarande till stor del oklar 

menar Clark, Barbour, White och MacIntryre (2004). Omfattande forskning har bedrivits men 

med fokus på att studera interventioner (Socialstyrelsen, 2008). Clark et al, (2004) menar att 

det saknas kunskap om sociala faktorer samt barriärer som påverkar deltagandet i 

rehabiliteringen, oavsett den personliga viljan att deltaga. Exempelvis kan en deprimerad 

kvinna som återhämtar sig från en hjärtinfarkt ha en vilja att delta i hjärtrehabilitering och en 

tro att det ska gagna henne. Hennes bristande psykiska välbefinnande och hennes 

familjesituation kan dock göra deltagandet problematiskt då hon dels försöker hantera sin 

depression och dels försöker ta hand om hemmet. Personliga och strukturella faktorer kan 

således påverka deltagandet. Dessa faktorer är troligtvis komplicerade och skiljer sig från 

olika grupper i samhället beroende på geografiska, organisatoriska, kulturella och sociala 

faktorer menar Clark et al, (2004). 

 En faktor som kunnat påvisas ha betydelse för den låga följsamheten vid genomförandet av 

livsstilsförändring är graden av självkännedom. Patienter med stor självkännedom tenderar 

vara mer medvetna om sin livsstil och hur den påverkar hälsan (Lau-Walker, 2007, Ben-Arye, 

Lear, Hermoni & Margalit, 2007). Lau-Walker (2007) menar att lite är känt om vilka aspekter 

av patientens sjukdomsuppfattningar som influerar deras självkännedom. Hon hävdar att 

rehabiliteringsprogram i större utsträckning måste fokusera på psykologiska aspekter för att 

optimera livskvalitet och livsstilsförändring hos patienterna.  

 

2.3 Livsvärldens betydelse vid genomförandet av liv sstilsförändring 

Livsvärlden är enligt Wiklund (2003) den verklighet människan lever i, med vilket menas hur 

denne erfar världen genom sin kropp. Vidare beskriver hon olika former av lidande i 

människors liv. Hon menar att då människor drabbas av sjukdom medför detta ett lidande till 

följd av en förändrad livsvärld. Lidandet kan yttra sig som livslidande genom en förändrad 

tillgång till vardagsvärld med förlust av möjlighet att välja fritt och oro inför framtiden. De 

symtom och de problem som en hjärtsjuk patient upplever kan leda till ett sjukdomslidande. 

Förutom de fysiska symtomen innefattas även konsekvenser dessa för med sig i form av en 

känsla av att vara begränsad i det dagliga livet. Ett vårdlidande kan uppstå till följd av brister i 

mötet med vårdgivaren (Wiklund, 2003). En reduktionistisk människosyn där patientens 

kropp och själ åtskiljs och där denne inte ses som en hel, unik människa kan bidra till 

vårdlidandets uppkomst menar Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008). Murray, 
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Manktelow och Clifford (2000) och Wiklund (2003) menar att för att få till stånd en 

följsamhet så bör sjuksköterskan se patienten som en hel människa och ha en förståelse för 

dennes uppfattningar om vad som orsakat sjukdomstillståndet. Således måste människan 

enligt Wiklund (2003), alltid förstås i relation till det sammanhang som denne befinner sig i 

vilket innebär att man påverkar såväl som påverkas av sin levda värld.  

 Murray et al, (2000) har i en studie undersökt hur sociala och kulturella aspekter påverkar 

uppfattningen av riskfaktorer relaterat till hjärt- och kärlsjukdom. Sjuksköterskor är enligt 

tradition utbildade att undervisa om epidemiologiska riskfaktorer, exempelvis inaktivitet och 

rökstopp, men i studien har man kunnat påvisa att patienter, närstående och deras informella 

vårdgivare har en annan uppfattning. Patienterna ger i studien uttryck för att problematiken i 

stället utgörs av stress, ödet och arbetsrelaterade faktorer. Dessa uppfattningar är kulturellt 

och socialt betingade. Murray et al, (2000) belyser vidare att de olika uppfattningarna skulle 

kunna leda till en potentiell barriär mellan patienten och sjuksköterskan då dessa inte kan 

mötas. 

Hur människan hanterar sin sjukdom är olika och skiljer sig från individ till individ, menar 

Wiklund (2003), Jahren Kristoffersen, Nordvedt och Skaug, (2005). Detta är kopplat till 

livsvärlden samt den enskildes förmåga att bemästra de påfrestningar som en 

livsstilsförändring kan medföra. Wiklund (2003) menar att människor som lyckas bemästra 

påfrestningar befinner sig i ett ”vardande”, vilket innebär att människan försonats med sin 

situation samt funnit nya strategier för att kunna hantera vardagen. Jahren Kristoffersen et al, 

(2005) menar att det handlar om att kunna se sina egna brister och styrkor samt konsekvenser 

av sitt handlande, det vill säga att ha självkännedom. Det handlar enligt Wiklund (2003) om 

hur människan genom sin kropp upplever sig själv i relation till omvärlden.  

 

2.4 Livsstil 

Livsstil definieras enligt Engelbrecht, Nel och Jacobs (2008) som värderingar och beteenden 

som människan anammat i det dagliga livet och som är relativt varaktiga. Jahren Kristoffersen 

et al, (2005) menar att livsmönstret är ytterst individuellt och förankrat i individens mentalitet 

och personlighet, vilket innebär att livsstilsmönstret är beroende av värderingar, 

valmöjligheter och begränsningar som individen står inför. Valmöjligheterna begränsas av 

förhållanden som man inte kan, eller upplever sig ha kontroll över. Främst socioekonomiska 
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förutsättningar är av betydelse men även arvsanlag kan vara en begränsning (Jahren 

Kristoffersen, Norevedt & Skaug 2005). 

 

2.5 Livsstilsförändring vid hjärt- och kärlsjukdom 

Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv ses människan som en unik enhet bestående av kropp, själ 

och ande (Wiklund, 2003, Jahren Kristoffersen et al, 2005). Att drabbas av sjukdom påverkar 

således alla aspekter i livet, psykologiska likväl som fysiologiska och sociala funktioner, som 

exempelvis relationer till familj, vänner och kollegor. Livsstilsförändring är en process som 

enligt Pagels (2007) kan liknas vid en metafor likt en roddbåt: 

 

” I början gungar den hit och dit, årorna är svåra att hantera och man sicksackar sig fram. Men när man väl 

lärt sig ro kan man sitta där med ryggen mot målet, ta ut ett riktmärke och bara vända sig om ibland för att 

kontrollera kursen.” (Pagels, 2007) 

 

 Livsstilsförändring innebär således för den enskilde individen, att modifiera och förändra 

det dagliga beteendet (Engelbrecht, Nel & Jacobs, 2008). Jahren Kristoffersen et al, (2005) 

menar att genomförandet av en livsstilsförändring är en handling och ett uttryck för en 

motivation att förändra sin livssituation. Motivation förklaras enligt Revstedt (2002), som ett 

fenomen som ökar eller minskar sannolikheten att ett beteende skall återupprepas. Fenomenet 

är en personlig upplevelse som tolkas i samverkan med faktorer i omgivningen. Vidare menar 

Jahren Kristoffersen et al, (2005) att motivation är en viktig faktor vid genomförandet av en 

livsstilsförändring, om människan inte är motiverad kommer denne förmodligen inte ens 

försöka. Rundqvist och Lindström (2005) menar att motivation till livsstilsförändring är 

beroende av den enskildes unika motiv för att uppnå en hälsosam livsstil. Enligt Wiklund 

(2003) är hälsomotiven förankrade i personens livshållning och relaterar till perception och 

medvetenheten om sin egen hälsa, potential och resurser.  

 För en hjärt- och kärlsjuk patient består inte enbart livsstilsförändringen av att hantera 

sjukdomen utan även av att genomgå medicinska kontroller och reducera riskfaktorer genom 

att implementera hälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2008, Engelbrecht et al, 2008).  
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2.6 Hälso- och sjukvårdens riktlinjer och problemat ik gällande 

livsstilsrekommendationer 

I hälso- och sjukvården möter sjuksköterskan dagligen människor med hjärt- och 

kärlsjukdom, på vårdcentraler så väl som olika avdelningar på sjukhus. I de etiska riktlinjerna 

för sjuksköterskor framgår att det är sjuksköterskans ansvar att främja hälsa och förebygga 

sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

§ 2a, ska vården bedrivas med patientfokus och patientens delaktighet och självbestämmande 

främjas.  

 I samtalet med patienten är det enligt Wiklund (2003), Clark, Barbour, White och 

MacIntyre (2004) av vikt att sjuksköterskan gör en riskmodifiering, erbjuder kunskap samt 

klargör hur patienten ser på sin situation och möjliga svårigheter som denne upplever. Detta 

för att sjuksköterskan ska kunna få en uppfattning om interventioner som kan komma att bli 

nödvändiga för patientens hälsa och eventuella livsstilsförändring. Om denna förändring ska 

kunna bli bestående är det viktigt att sjuksköterskan kan se patienten som unik med egna 

upplevelser och åsikter. Med utgångspunkt från teorier och modeller, exempelvis motiverande 

samtal (MI), kognitiv beteendeterapi (KBT) samt den transteoretiska modellen (TTM) kan 

sjuksköterskan anpassa konkreta upplägg för undervisning och vägledning (Chummun, 2009). 

 Forskning har kunnat påvisa en problemtik gällande hur hälso- och sjukvårdens 

livsstilsrekommendationer implementeras i det kliniska arbetet (Ben-Arye, Lear, Hermoni & 

Margalit, 2007). Flertalet vårdgivare uppger att livsstilsmodifiering upplevs som svårt och att 

dessa har svårigheter med att motivera patienterna att ändra sina levnadsvanor i enlighet med 

de rekommendationer som finns. Flera olika faktorer till den låga följsamheten av riktlinjer 

har kunnat påvisas, varav den främsta anses vara att vårdgivaren ser patienten som ett hinder 

vilket leder till en frustration och paternalistisk attityd (Ben-Arye et al, 2007, Jallinoja, 

Absetz, Kuuronen, Nissinen, Talja, Uutela & Patja, 2007). Jallinoja et al, (2007) menar vidare 

att flertalet vårdgivare upplever en pessimism över att inte kunna motivera patienterna, vilket 

i sin tur leder till att man ger upp i ett initialtskede. Man har en uppfattning om att patienten 

inte är intresserad eller har en vilja. Livsstilsrådgivningen upplevs således som meningslös. 

 Ben-Arye et al, (2007) menar att självkännedom inte enbart är av betydelse för patienten 

vid livsstilsförändring utan att detta även gäller vårdgivare. Om vårdgivare är omedvetna om 

sin egen livsstil kan de ha svårt att understödja patienten till en livsstilsförändring. Vårdgivare 
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med hög grad av självkännedom gällande den egna livsstilen har lättare att initiera en 

diskussion med patienten. 

 

2.7 Makt och vanmakt – vems är ansvaret ? 

Livsstilsmodifikation är ett debatterat och kontroversiellt ämne menar Jallinoja, Absetz, 

Kuuronen, Nissinen, Talja, Uutela & Patja (2007). Under de senaste årtionden har en 

diskussion pågått gällande vems ansvar det är att få till stånd en livsstilsförändring, 

vårdgivarens eller patientens. Vidare menar Jallinoja et al, (2007) att den generella trenden 

har varit en gradvis ersättning av auktoritära och instruktiva vårdtraditioner till att gå mot mer 

patientcentrerade metoder som syftar till empowerment. Det vill säga att patienten skall 

bemyndigas att själv ta kontroll över sin situation och på så vis främja dennes autonomi till att 

ta beslut gällande den egna vården.  

 Jallinoja et al, (2007) har kunnat påvisa att sjuksköterskor har olika synsätt gällande vems 

ansvar det är att få till stånd en livsstilsförändring. En del sjuksköterskor lägger helt ansvaret 

på patienten medan andra sjuksköterskor anser att de genom sin profession besitter mer 

kunskap och vet vad som är bäst för patienten. Henderson (2002) menar att detta kan leda till 

att sjuksköterskan tar över patientens beslut gällande vården.  

 Rundqvist och Lindström (2005) menar, att sjuksköterskan genom sin profession och 

kunskap gällande omvårdnaden besitter en makt över patienten som aldrig helt kan reduceras. 

Det kommer alltid att finnas en maktobalans mellan dessa parter, menar de, men att makten 

inte får missbrukas. Så långt det är möjligt bör maktobalansen minimeras. Patienten är den 

främste experten och känner sig själv bäst och således bör interventionerna styras utifrån 

patientens egna unika behov.  

 

3 Problemformulering 

För patienter med hjärt- och kärlsjukdom är medicinsk behandling ofta en nödvändighet 

beroende på patientens sjukdomstillstånd men i kombination med livsstilsförändring kan 

behandlingen effektiviseras och således minskar risken för mortalitet. På detta sätt kan ett 

längre och hälsosammare liv främjas. Hur människor hanterar sin sjukdom och den förändring 

de står inför, är dock ytterst individuellt. Flertalet studier belyser patienters bristande 

följsamhet i det förebyggande interventionsarbetet, vilket resulterat i en problematik då man 
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inte kunnat påvisa orsak och samband. Forskning har bedrivits med fokus på interventioner, 

men få studier finns dock gällande vad som begränsar patienten, det vill säga, svårigheter i 

genomförandet av livsstilsförändringar. Dessutom har vår bakgrund visat att sjuksköterskor 

och patienter kan ha olika synsätt gällande riskfaktorer och hur detta påverkat insjuknandet. 

Detta kan medföra att sjuksköterskor får svårigheter i att möta patienten, motivera och 

understödja en livsstilsförändring. Vidare kan hälso- och sjukvårdspersonal ha svårt att 

implementera riktlinjer för livsstilsrekommendationer i det kliniska arbetet. 

 Utifrån vår bakgrund tycks det som att det saknas kunskap om hur patienter upplever den 

process som livsstilsförändring innebär för den enskilde i samband med hjärt- och 

kärlsjukdom.  

 

4 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva vilka svårigheter patienter med hjärt-kärlsjukdom 

upplever i samband med livsstilsförändringar. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Studien ämnade söka förståelse för patienters upplevelser av svårigheter i samband med en 

livsstilsförändring. Ansatsen har således ett livsvärldsperspektiv, vilket innebär att söka en 

förståelse för samt beskriva den verklighet så som den upplevs av den enskilde individen, i 

det här fallet den hjärt- och kärlsjuke patienten (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003). Livsvärlden är enligt Dahlberg et al, (2003), den verklighet vi lever i och 

hur vi upplever världen genom vår kropp. Livsvärldsansatsen är ett etiskt patientperspektiv 

som enligt Dahlberg et al, (2003) kännetecknar vårdvetenskapen genom att ett 

inifrånperspektiv bejakas, det är patientens egen berättelse och livshistoria som står i fokus. 

Ansatsen fokuserar på hur patienterna upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande och 

sin vård.  

 

6 Metod 

Studien genomfördes som en kvalitativ induktiv litteraturöversikt som baserats på nio studier, 

varav åtta gällande patienter med diagnostiserad hjärt- kärlsjukdomar samt en med patienter i 
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riskzonen. I en litteraturstudie ingår att söka, kritiskt granska, analysera och sammanställa 

data från vetenskapliga artiklar. Under analysprocessen systematiseras valda artiklar induktivt 

med vilket menas att insamlade data analyseras från del till helhet. Resultatet presenteras 

sedan genom kategorisering av framkommen syntes (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

6.1 Datainsamling och urval 

Initialt gjordes en övergripande systematisk sökning gällande litteratur om livsstilsförändring 

samt hjärt- och kärlsjukdom i databaserna CINAHL och PubMed. Detta för att få en 

uppfattning om ämnets omfattning. I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) 

identifierades därefter sökorden vilka i denna studie blev: life experience, lifestyle change, 

coronary diseases, cardiovascular disease, patient, perception och qualitative. 

 Inklusionskriterierna för studien var vetenskapligt granskade artiklar med patientperspektiv 

samt att de publicerats under 2000- talet, på engelska och i full text. Vidare eftersträvades en 

jämn ålders- och könsfördelning för att öka förståelsen för hur män och kvinnor i olika åldrar 

upplever svårigheter gällande livsstilsförändring.  

 Sökorden kombinerades på olika sätt med varandra för att optimera antalet artiklar 

motsvarande vårt syfte. Sökningen gav 40-talet träffar men efter en granskning utifrån syftet 

av abstrakten valdes nio artiklar ut till analys. Åtta av de valda artiklar innefattade patienter 

med hjärt- och kärlsjukdom där samtliga drabbats av hjärtinfarkt och på något vis varit i 

kontakt med ett rehabiliteringscentrum. Den nionde artikeln innefattade patienter i riskzonen 

för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Valda artiklar kom från Sverige, Danmark, 

Skottland, Storbritannien, Irland samt USA. Artiklarna kvalitetsbedömdes i enlighet med 

Willman och Stoltz (2002) utifrån problemformulering, syfte, etiskt godkännande, metod 

samt tillförlitlighet. Samtliga artiklar bedömdes vara av hög kvalitet.  

 

6.2 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Forsberg och Wengström (2008), bör etiska överväganden göras vid genomförandet av 

en litteraturstudie Vi har i största mån försökt undvika egna tolkningar av vald litteratur samt  

lägga vår egen förförståelse och värderingar åt sidan. På så vis möjliggörs att resultatet blir så 

tillförlitligt som möjligt. Under arbetets gång har författarna varit medvetna om att analysen 

baseras på redan tolkade data. Vidare har författarna eftersträvat att samtliga valda artiklar fått 
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etiskt godkännande. En av de valda artiklarna uppfyllde inte detta kriterium då det ej framgick 

av artikeltexten om etiskt godkännande erhållits, men bedömdes ha hög tillförlitlighet, rikt 

innehåll samt svarade mot vårt syfte.  

 

6.3 Dataanalys 

Resultaten i de utvalda artiklarna lästes initialt i sin helhet för att skapa en helhetsbild av 

kontexten. Därefter klassificerades data systematiskt och stegvis för att identifiera olika 

mönster i enlighet med Forsberg och Wengströms (2008) metod för litteraturstudier. En 

textnära analys gjordes där det synliga och tydliga framkom genom att meningsbärande 

textenheter plockades ut utifrån vårt syfte. Denna process genomförde författarna var för sig 

varefter en diskussion fördes för att komma fram till en gemensam helhet av analyserad data. 

Arbetsprocessen underlättades genom att författarna gemensamt numrerade artiklarna, 

färglade samt grupperade dem utifrån gemensam kontext. Identifierade grupper delades vidare 

in i fem huvudkategorier vilka utgör resultatet. 

 

7 Resultat 

Analysen av artiklarna resulterade i fem huvudkategorier som var och en rubricerats utifrån 

patienters citat gällande svårigheter som de upplevde i samband med livsstilsförändring. Varje 

kategori inleds med en förklarande ingress och har rubricerats enligt följande: “It´s definitely 

taken my confidence”, “I know what I´m supposed to do, but I just don´t do it” , “Too many 

things to change at the same time”,  “You really feel bad about me, how much I weigh, then 

stop eating pie in front of me” samt  “He just talk to me mean, and I say, well to heck with 

this, if this is the way it´s going to be, I´ll eat what I want”.  

 

7.1 ”It’s definitely taken my confidence” 

Denna kategori handlar om patienters upplevelser av sitt insjuknande och svårigheter de hade 

med att hantera sviter efter hjärtinfarkten. Patienterna var medvetna om att deras liv var hotat 

i och med risken för att återinsjukna, vilket kunde resultera i en rädsla för död och osäkerhet 

inför framtiden (Bergman & Berterö, 2001, Kärner, Tingström, Abrandt- Dahlgren & 

Bergdahl, 2005, Condon & McCarthy, 2006, Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007, 

Schou, Ostergaard Jensen, Zwisler & Wagner, 2008).  
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Känslor av begränsning och förlust av självförtroende uttrycktes vilket påverkade 

livsstilsförändringen negativt (Condon & McCarthy, 2006, Kärner, Tingström, Abrandt- 

Dahlgren & Bergdahl, 2005, MacInnes, 2005, Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007).  

 Patienter talade om hjärtinfarkten som en omväldigande upplevelse, insjuknandet kunde 

komma som en chock enligt Condon och McCarthy (2006), vilket följande citat visar: 

 

I got a shock that I got no warning (pause) like a year ago maybe a pain in my chest or something 

(pause)… (Condon och McCarthy, 2006, s. 39) 

  

 Patienter gav uttryck för att insjuknandet i sig kunde vara den primära motivatorn för att 

ändra sina vanor, men de kunde även medge att de förlorade kontrollen över sin nya tillvaro 

vilket begränsade deras förmåga att ändra sina vanor (McInnes, 2005, Gregory, Bostock och 

Backett-Milburn 2006). Att återfå kontrollen var essentiellt och man hade en önskan om att 

återgå till det liv man tidigare levt, menar Kristofferzon et al, (2007). Patienterna balanserade 

mellan en önskan om oberoende och normalitet samt en önskan om säkerhet. De eftersträvade 

en form av balans i det dagliga livet, en balans mellan, å ena sidan, problem som härrörde från 

fysiska sviter efter hjärtinfarkten, och å andra sidan, av att vara följsam till 

livsstilsrådgivningen, menar Kristofferzon et al, (2007) vidare. Svårigheterna handlade om 

hur man skulle hantera funktionsnedsättning och smärta samtidigt som man försökte få till 

stånd exempelvis nya matvanor eller öka sin fysiska aktivitet (McSweeney & Coon, 2004, 

Schou, Ostergard Jensen, Zwisler & Wagner, 2004, Kärner,Tingström, Abrandt- Dahlgren & 

Bergdahl, 2005 , Kristofferzon et al, 2007). Enligt Kristofferzon et al, (2007), var de 

vanligaste uttryckta symtomen efter en hjärtinfarkt, fatigue, yrsel, andnöd och bröstsmärtor. 

Patienterna såg symtom som ett uttryck för sjukdom som kunde försvåra livsstilsförändringen 

genom den funktionsnedsättning de då upplevde, menar Kärner et al, (2005). Patienterna 

tenderade att känna en motvilja att utöva fysisk aktivitet på grund av att detta kunde utlösa 

symtom, vilket påvisas genom följande citat: 

 

    …if I get a sensation of angina…in my chest when I walk… 

     (Kärner et al, 2005 s. 266) 
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 Manliga patienter upplevde att fysisk ansträngning var en faktor som framkallade 

bröstsmärta, medan kvinnliga patienter nämnde oro, ångest och ilska. MacInnes (2005) 

menar, att rädslan för ytterligare en hjärtinfarkt var svår att övervinna och att detta försvårade 

patienters förmåga till livsstilsförändring. Följande citat påvisar denna rädsla: 

 

I just know in the back of my mind it could happen again. (MacInnes, 2005 s. 115) 

 

Då patienterna hade en känsla av att inte kunna klara av sin nya livssituation som 

livsstilsförändringen innebar resulterade detta i känslor av att de kände sig undergivna och 

värdelösa, självförtroendet brast (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). De kunde då 

förlora kontrollen över sjukdomen vilket tenderade att begränsa deras sociala liv och påverka 

livsstilsförändringen negativt (Kärner, Tingström, Abrandt- Dahlberg & Bergdahl, 2005, 

MacInnes, 2005,), som en kvinna 48 år uttryckte:  

 

It’s definitely taken my confidence. Normally I’m quite a confident person. I’ll do anything, go 

anywhere and not worry about it. Now I tend not to want to go out of the house unless I’ve got 

someone with me. I do drive now but when I come back indoors I sort of give a sigh of relief. 

(MacInnes, 2005 s. 114) 

 

7.2 ”I know what I’m supposed to do, but I just don ’t do it” 

Denna kategori handlar om patienters upplevelse av den förändrade situation som sjukdomen 

medfört och svårigheter med att bryta gamla vanor. Vidare handlar det om patienters 

osäkerhet gällande att övertyga och motivera sig själva att införa nya vanor samt om hur de 

såg på orsaker till sitt insjuknande.  

 Patienterna såg på orsaker till sitt insjuknande på olika sätt, menar Bergman och Berterö 

(2001). Orsakerna ansågs vara ärftlighet, livsstil samt stress som relaterade till tidsbrist och 

krav i vardagslivet. De förstod att exempelvis rökning var ohälsosamt och att detta 

tillsammans med ärftlighet och övervikt kunde vara en bidragande orsak till insjuknandet 

medan ärftlighet upplevdes som något man inte kunde styra över.  

 Enligt McSweeney och Coon (2004) samt Condon och McCarthy (2006) ansåg patienterna 

att rökning var en av de svåraste vanorna att bryta. Bergman och Berterö (2001) menar att 

insikten gällande behovet om rökstopp kom stegvis, en del patienter slutade att röka efter den 
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första hjärtinfarkten medan det för andra krävdes flertalet infarkter innan de förstod den 

bidragande effekten som rökningen hade. Svårigheten med att sluta röka påvisas med följande 

citat: 

 

You have to give them up (cigarettes) and that is it… there are two ways of looking at it (pause) 

you pick up a box of cigarettes and say right…who is boss here? Is it me or is it that…but my God 

is it difficult…(pause for thought) (Condon och McCarthy, 2006 s. 40) 

 

Patienterna försökte klara av att lösa svårigheter genom att förhandla med sig själva, lita på 

sin egen kapacitet, ändra sin attityd och sitt beteende men framförallt, försökte de agera 

utifrån sina egna beslut, menar Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007). 

 Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren och Bergdahl (2005) och MacInnes, (2005) menar, 

att patienter som hade en bristande insikt och förståelse för hur deras livsstil påverkat deras 

insjuknande kunde ha svårigheter med att ta ett eget aktivt beslut gällande att ändra sina 

vanor. Detta kunde bero på en osäkerhet hos patienten inför allvaret av sin sjukdom, menar 

Kehler, Christensen, Lauritzen, Edwards och Bech Risor (2008) som uttrycker detta som en 

ambivalens, vilket påvisas genom följande citat: 

 

How do you separate risk from being healthy and/or suffering from cardiovascular disease? How 

do I convince myself about the fact that I should act preventively, when I feel well? These 

conflicting feelings and thoughts fill my head after the consultation. (Kehler et al, 2008 s.4) 

 

 I en studie av MacInnes (2005) där enbart kvinnor deltog, framhölls att dessa inte var 

följsamma till hälso- och sjukvårdens rekommendationer gällande att exempelvis förändra sin 

diet, motion eller sina rökvanor. Detta berodde till stor del på att kvinnorna hade en oförmåga 

att identifiera livsstilsfaktorer som orsaken till hjärtinfarkten. De var istället övertygade om att 

stress låg till grund för deras insjuknande. Att dra ner på tempot för att få lugn och ro i 

vardagen var deras viktigaste förändring. Följande ord från Cath, 67 år belyser detta: 

 

 I’ve got to keep calm I do know that. Keep very calm. (MacInnes 2005 s. 115) 
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 Enligt Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren och Bergdahl (2005) kunde avsaknad av 

somatiska symtom påverka livsstilsförändringen negativt, genom att patienterna upplevde att 

en förändring inte var nödvändig, vilket följande citat belyser: 

 

It still smells good when people smoke. I don’t feel any symptoms, that smoking makes me feel 

worse. (Kärner et al, 2005 s 266) 

 

 Enligt McSweeney och Coon (2004) uttryckte patienterna att de var väl medvetna om vad 

de skulle göra men att de inte förmådde att bli tillräckligt motiverade, vilket uttrycks av en 

kvinnlig patient enligt följande:  

 

 I know what I’m supposed to do, but I just don’t do it. (McSweeney & Coon, 2004 s 53) 

 

7.3 ”Too many things to change at the same time” 

Denna kategori handlar om patienters upplevelser av förändrade förhållanden i vardagslivet 

och svårigheter med att hantera tidsbrist, ekonomisk begränsning och de olika krav som 

patienterna upplevde från omgivningen men även från sig själva, vilket kunde leda till känslor 

av stress och otillräcklighet.  

Enligt Kärner et al, (2005) var tidsperspektivet en återkommande faktor som kunde 

försvåra livsstilsförändringen. På grund av tidspress hade patienterna svårigheter med 

prioriteringar av olika behov. Exempelvis, konkurrerade behovet av fysisk aktivitet med andra 

behov. Upplevelsen av tidsbrist påvisar följande citat; 

 

I don’t think that there’s enough time. Priorities of time.  

(Kärner et al, 2005 s. 268) 

  

 Behovet av att vila och känna sig avslappnad kunde prioriteras framför fysisk aktivitet. 

Patienterna förstod att regelbundenhet och planering av nya vanor var viktigt för att skapa en 

hållbar struktur i vardagen men upplevde att livet hade blivit alldeles för inrutat, menar 

Kärner et al, (2005) vidare. Enligt Bergman och Berterö (2001) upplevdes dessa som 

kravfyllda, som ”måsten” och att man ”borde”, vilket tenderade att leda till irritation, ilska, 

sömnlöshet och en känsla av total utmattning. 
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 Känslor av krav upplevdes i relation till livsstilsrekommendationerna, familjen, ekonomin 

och arbetssituationen men upplevdes även utifrån patienters egna förväntningar på sig själva, 

menar Bergman och Berterö (2001). De egna kraven handlade om att de ville vara stöttande 

och uppmuntrande mot sin partner, sina barn, föräldrar, vänner och kollegor. En patient 

uttryckte dessa känslor av krav enligt följande: 

 

  I place these demands on myself… make great demands upon myself… 

   (Bergman och Berterö, 2001 s. 737) 

 

 Enligt Schou, Ostergaard Jensen, Zwisler och Wagner (2008) kämpade de kvinnliga 

patienterna med att upprätthålla deras roll inom familjen och kände en förpliktelse att ta hand 

om familjen i första hand, vilket gjorde att deras egna hälsa inte prioriterades. Kvinnorna 

skyddade deras familjemedlemmar från oro gällande deras sjukdom för att kunna upprätthålla 

rollen som maka, mamma och morförälder.  

 Bergman och Berterö (2001) menar, att krav kunde resultera i känslor av att inte räcka till 

och riskerade leda till att patienterna gav upp sin livsstilsförändring då kraven blev för 

orimliga. Kraven skapade en känsla av stress inom patienten. Vidare upplevdes finansiella 

begränsningar som kravfyllt och en försvårande faktor som kunde påverka följsamheten till 

livsstilsförändringen negativt genom att sjukdomen medförde bland annat ökade 

läkemedelskostnader och läkarbesök, menar McSweeney och Coon, (2004) Även nya 

matvanor upplevdes som kostsamt. Framförallt kvinnor upplevde finansiella svårigheter då de 

oftare kom från lägre socioekonomisk bakgrund. Svårigheter med finansiell begränsning 

uttrycker en kvinna på följande vis:  

 

Some of the heart medicine I don’t take anymore because, well, I just don’t feel like I could afford it. 

That’s why I stopped going to the doctor. (McSweeney & Coon, 2004 s. 51) 

  

 Condon och McCarthy (2006) menar att patienterna uppgav att känslor av stress var en 

försvårande faktor för att lyckas införliva de nya vanorna i det dagliga livet och att de hade 

svårigheter med stresshantering. Patienterna saknade en individualiserad plan för hur de 

skulle hantera stressfyllda situationer. Olika strategier för att hantera dessa situationer 

uppgavs, som att exempelvis enbart ignorera stressfyllda situationer, ta det lugnt på arbetet 
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eller inte låta stressen komma åt dem. Enligt Bergman och Berterö, (2001) kunde patienterna 

ta till cigaretter när de var stressade för att varva ner, trots att de var medvetna om att det var 

skadligt. Följande citat belyser hur en man hanterar känslor av stress: 

 

 …I did not smoke at work…but when I came home at 18.00 – 19.00…then I could smoke 17 

cigarettes…it was cigarette after cigarette. (Bergman och Berterö, 2001 s. 737)  

 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) menar, att kvinnliga patienter hade svårigheter 

med att be om hjälp då de inte ville vara till besvär. Ett gemensamt drag hos många patienter 

var att de försökte åstadkomma för många förändringar på en och samma gång, som följande 

citat visar: 

 

Too many things to change at the same time. (Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren & 

Bergdahl, 2005 s 267) 

 

7.4 “You really feel bad about me, how much I weigh , then stop eating pie 

infront of me” 

Denna kategori handlar om patienters upplevelser av hur de skulle hantera det sociala 

nätverket som på olika sätt kunde försvåra livsstilsförändringen genom att de inte var aktivt 

deltagande, stöttande eller överbeskyddande samt hur omgivningsfaktorer kunde försvåra 

livsstilsförändringen. Vidare handlar svårigheterna om hur patienterna skulle göra 

prioriteringar i relation till arbetsliv, hälsa, familj samt sitt eget liv och sina resurser.  

 Enligt McSweeney och Coon (2004) och Kärner et al, (2005) kunde omgivningsfaktorer 

försvåra upprätthållandet av de nya vanorna. McSweeney och Coon (2004) menar, att dessa 

faktorer exempelvis kunde vara begränsningar i form av tillgång till utrustning, hälsosam mat, 

transport samt säkerhet i bostadsområdet. Svårigheter kunde uppstå gällande följsamheten till 

dessa rutiner vid miljöombyte som exempelvis resande, vilket citatet nedan belyser:  

 

    If I’m travelling, if routines change, it can be difficult. (Kärner et al, 2005 s. 268) 

 

 Patienterna talade om vikten av ett socialt stöd som ansågs vara en hälsofrämjande faktor 

som kunde underlätta livsstilsförändringen genom visad angelägenhet samt deltagande inför 
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de nya vanorna som patienten försökte implementera (Bergman & Berterö, 2001, McSweeney 

& Coon 2004, Condon & McCarthy, 2005, Kärner, Tingström, Abrandt- Dahlgren & 

Bergdahl, 2005, Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007, Schou, Ostergaard Jensen, Zwisler 

& Wagner, 2008). Svårigheter uppstod då det sociala nätverket inte visade ett känslomässigt 

stöd eller brast i överenskomna hälsofrämjande aktiviteter, menar Kärner et al, (2005). 

 Patientens egna prioriteringar kunde då råka i konflikt med andras, personer som kunde 

vara betydelsefulla för patienten. McSweeney och Coon (2004) menar, att bristande 

samarbete med det sociala nätverket främst påverkade patienternas förmåga att sluta röka 

åtföljt av ändrade kostvanor. Att ha andra i huset som rökte var en utmaning då man lätt 

kunde falla för frestelsen att själv röka, vilket följande citat påvisar;  

 

It does make me want to smoke. It does smell good to me. (McSweeney & Coon, 2004 s. 52) 

 

 Sociala sammankomster upplevdes som svårt att hantera då man lätt föll tillbaka i gamla 

vanor eftersom dessa tillfällen förknippades med vissa vanor, menar Kärner et al, (2005). 

McSweeney och Coon (2004) menar, att svårigheter med följsamheten uppstod då man lagade 

mat åt andra eller var tvungen att se andra äta förbjuden mat. Enligt Condon och McCarthy 

(2006), kunde det sociala livet påverkas av livsstilsförändringen genom att de aktiviteter som 

de tidigare uppskattat nu valdes bort eftersom man var rädd att falla för gamla vanor. Detta 

påvisar följande citat av en man; 

     

The one time I am in trouble is when I would be drinking I would be craving for a cigarette…I 

haven´t gone down (to the pub) in the last five nights because I was under severe pressure 

cigarette wise…but is mainly for the company that I go. (Condon & McCarthy, 2006 s. 40-

41) 

 

 Condon och McCarthy (2006), menar att detta tenderade leda till att patienterna drog sig 

undan från det sociala umgänget. Att inte kunna socialisera för patienter som levde ensamma, 

kunde resultera i känslor av ensamhet som slutligen kunde leda till att man föll tillbaka i 

gamla vanor. Kehler, Christensen, Lauritzen, Bondo Christensen, Edwards och Bech Risor 

(2008) menar, att det sociala nätverket och arbetslivet kunde begränsa patienternas resurser 

och de kände en osäkerhet gällande hur de skulle göra sina prioriteringar i livet i relation till 
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arbetsliv, hälsa, familj samt sitt eget liv och sina resurser. Det sociala nätverket gavs enligt 

Kehler, Christensen, Lauritzen, Bondo Christensen, Edwards och Bech Risor (2008), en högre 

prioritet än deras egen hälsa. Denna osäkerhet påvisas genom följande citat av en 49-årig 

manlig patient;  

 

It is difficult to be physically active. Besides, I often experience that my family life and activities 

force me to reduce my own health preventive activities and spare time and…To change lifestyle is 

about setting your own targets. (Kehler et al, 2008 s.6) 

 

 Enligt Condon och McCarthy (2006), påverkades även patientens närstående av sin 

partners nya vanor. Ett utmärkande drag hos både män och kvinnor var att de upplevde 

känslor av frustration då deras partner tenderade att vara överbeskyddande då dessa kände en 

oro inför sin partners hälsa (Condon & McCarthy, 2006, Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 

2007). Detta väckte negativa känslor av att vara beroende och i en ”sjuk roll”, enligt Condon 

och McCarthy (2006). Trots att de värdesatte stödet från familjen kände de sig ändå 

överkörda av familjemedlemmar vilket resulterade i en känslomässig spänning inom familjen. 

Patienter uttryckte att de såg sig själva i en återhämtningsfas och att de enbart ville återgå till 

det normala livet så fort som möjligt. Spänningen inom familjen påvisas genom följande citat: 

 

I keep saying to her don’t be watching me…I know (partner’s name) is watching me like a hawk 

and I know she is on tender hooks over it…but there is no point in telling her, she watches me 

anyway. (Condon & McCarthy, 2006 s. 41) 

 

Enligt Condon och McCarthy (2006), kunde detta överbeskyddande resultera i att patienter 

gjorde motstånd och att de i stället tänjde på sina egna gränser och sin kroppsliga kapacitet. 

Kristofferzon et al, (2007) menar att både kvinnliga och manliga patienter upplevde 

svårigheter med kommunikationen inom det sociala nätverket. Männen upplevde 

kommunikationsproblem som störst inom äktenskapet, vilket de ibland ansåg låg till grund för 

symtom, som en 64-årig man uttryckte det:  

 

…the wife and I have, well, like we’ve had a little different oppinions…I feel in the evenings when 

I go to bed…am tense, if you se what I mean…You feel then that…I could have pain. 

(Kristofferzon et al, 2007 s. 397) 
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 Män gav enligt Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) uttryck för att 

relationsproblem kunde uppstå inom äktenskapet då man inte kunde kommunicera med 

varandra. Vidare menar Kristofferzon et al, (2007) i sin studie att samtliga kvinnor var 

tillfreds med hur deras partner stöttat dem, medan McSweeney och Coon (2004) menar att 

kvinnor upplevde ett bristande stöd av sin familj då dessa inte gjorde någon anpassning till 

livsstilsförändringen, vilket visas genom följande citat: 

 

    You really feel bad about me, how much I weigh, then stop eating pie infront of me.     

    (McSweeney & Coon, 2004 s 51) 

 

7.5 ”He just talked to me mean, and I said, well to  heck with this, if this is 

the way it’s going to be I’ll eat what I want” 

Denna kategori handlar om patienternas upplevelser av svårigheter med rehabilitering samt 

relationen med hälso- och sjukvården. Svårigheter som kunde påverka tillfrisknandet och 

patientens återgång till arbete och socialt liv samt livsstilsförändringen (Bergman & Berterö, 

2001, McSweeney & Coon, 2004, Schou, Gregory, Bostock & Backett-Milburn, 2006, 

Ostergaard Jensen, Zwisler & Wagner, 2008). Svårigheterna handlade om bristande 

bemötande från vårdgivaren och kommunikationsproblem med dessa, samt om patienternas 

osäkerhet gällande informationen de erhöll. 

 Enligt Bergman och Berterö (2001), kunde externt stöd från hälso- och sjukvården fungera 

som en buffert som gav energi för att orka kämpa när patientens egen energi brast och 

välkomnades således. Vetskapen om att man enkelt kunde komma i kontakt med kompetent 

personal via telefon gav en känsla av säkerhet i den nya situationen.  

 Patienterna upplevde svårigheter med kommunikationen gentemot vårdgivare (Gregory et 

al, 2005, Kristofferzon et al, 2007, Kehler, Christensen, Lauritzen, Bondo Christensen, 

Edwards & Bech Risor, 2008,). Hur patienterna mottog information kunde skilja sig åt, menar 

Kehler et al, (2008). Patienterna gav uttryck för en form av ambivalens, gällande hur mycket 

information de föredrog och från vem men de förstod vikten av informationen de erhöll. 

Vidare hade de svårigheter med att veta vad de skulle göra av denna, vilket en 43-årig man 

uttryckte:  
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Sometimes a little information about my health is sufficient if that’s just what I need. Some other 

times I feel I need much more information. ( Kehler, Christensen, Lauritzen, Bondo 

Christensen, Edwards & Bech Risor, 2008 s. 6) 

 

Gregory, Bostock och Backett-Milburn (2006) menar att patienterna ibland hade svårigheter 

med att ta till sig information som de fått, informationen var ibland för omfattande och 

verkade motsägelsefull. Vilket följande citat visar:  

 

…You do get contradictory advice. On the one hand you are told that you shouldn’t be putting too 

much strain. Then…I wanted to go and do some work, like manual work in a timber yard, not a 

problem, he (GP) said. Just carry on as normal. That was a bit confusing. Mixed messages. 

(Gregory et al, 2006 s. 222) 

 

 Patienterna gav uttryck för en ambivalens även gällande läkemedelsordinationer, menar 

Kehler et al, (2008) och det var lättare för dem att följa läkemedelsordinationer än att ändra 

sin livsstil. En omfattande läkemedelsbehandling ansågs som svår att hantera. 

Patienters känslor av ambivalens påvisas genom följande citat av en 43-årig man:  

 

 It is just much easier to take medicine than to change lifestyle. If I could, I would prefer medical 

treatment, because lifestyle changes are so difficult. On the other hand, taking medicine also 

carries a risk of side effects- and added risk. (Kehler et al, 2008 s. 6) 

   

 Kvinnliga patienter hade enligt Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) svårigheter 

med att få tillräcklig och relevant information från läkare men även från dietister. 

Sjuksköterskor ansågs vara viktiga personer som de kände ett stöd av. Vidare hade kvinnorna 

svårigheter med att veta vad de skulle fråga vårdgivaren. Mestadels brast informationen 

gällande vilka problem som de kanske kunde uppleva efter insjuknande. Det största problemet 

som män upplevde hade att göra med den information de fick av läkare, menar Kristofferzon 

et al, (2007) vidare. Detta relaterade till att läkaren upplevdes som stressad eller okänslig, inte 

tog männen på allvar, eller på bristande kontinuitet.  

 Patienterna kände ett missnöje med att deras respektive inte erhöll någon information om 

vilka begränsningar och reaktioner de kunde uppleva, menar Gregory et al, (2006) och 

Kristofferzon et al, (2007). Enligt Kristofferzon et al, (2007), var vårdgivarna de som var 
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minst känsliga för patienternas outtalade behov. Exempel på detta var att de inte hade blivit 

informerade om vem de skulle vända sig till gällande problem, inte blivit erbjudna att delta i 

rehabiliteringsprogram samt om de hade behov av tidigare uppföljning. Patienter kände ett 

stöd i vårdpersonalens auktoritet men enligt Gregory, Bostock och Backett-Milburn (2006) 

upplevde de avsaknad av stöd då långtidsuppföljningen brast, som en patient uttryckte: 

 

It might have been nice after a year, if this nurse from the heart clinic care had maybe turn up 

after a year. Just to make sure that everything was hunkydory. (Gregory et al, 2006 s. 223) 

 

 Bristande professionellt stöd och bemötande från vårdgivaren kunde resultera i att 

patienterna gav upp, om läkaren tenderade att skuldbelägga dem snarare än belysa framstegen 

som gjorts. Detta påvisas genom följande citat av en kvinnlig patient: 

 

He just talked to me mean, and I said, well to heck with this, if this is the way it’s going to be I’ll 

eat what I want. (McSweeney & Coon, 2004 s. 52) 

 

8 Diskussion   

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att få en ökad förståelse gällande vilka svårigheter patienter 

med hjärt- och kärlsjukdom upplever i samband med en livsstilsförändring. Resultatet 

baserades på nio artiklar där informanterna i åtta av de valda artiklarna hade hjärt- och 

kärlsjukdom och där samtliga drabbats av hjärtinfarkt. Den nionde artikeln innefattade 

patienter som låg i riskzonen för att insjukna.  

Studiens tillförlitlighet baseras på begreppen trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet. 

Med trovärdighet menas att kärnan i studien inte får gå förlorad under analysprocessen, detta 

för att få fram det verkligt sanna (Forsberg & Wengström, 2008). Detta har gjorts genom att 

vi använt oss av textnära analys samt konsekvent försökt att utgå ifrån syftet. Pålitligheten 

syftar till att belysa hur man arbetat och gått tillväga samt faktorer som påverkat studien 

(Forsberg & Wengström 2008). Denna aspekt har vi hanterat genom att beskriva alla steg i 

forskningsprocessen. Vidare har direktcitat använts under analysen för att styrka resultatet. 

Samtliga källor i studien redovisas i löpande text, matris samt referenslista vilket möjliggör 
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för läsaren att kontrollera fakta. Samtliga artiklar bedömdes vara av hög kvalitet i enlighet 

med protokoll för kvalitetsgranskning (Willman & Stoltz, 2002). 

 Med överförbarhet menas att resultatet kan komma att kopplas samman för förståelse till 

andra sammanhang (Forsberg & Wengström, 2008). Studiens styrka består i att valda artiklar 

härstammar från olika länder, svarar mot syftet samt att artiklarna valts utifrån att patienterna 

hade en jämn ålder- och könsfördelning. Studien utgick från ett livsvärldsperspektiv för att 

säkerställa att det var patienternas egna upplevelser som stod i fokus. Resultaten skulle 

således kunna överföras till liknande sammanhang. Svagheter som kan ha påverkat 

tillförlitligheten i studien är dels att samtliga artiklar var på engelska vilket försvårade 

förståelsen för grundtexterna. Vidare är en svaghet att resultatet baseras utifrån patienter där 

majoriteten haft en hjärtinfarkt vilket gör att vi inte till fullo får en övergripande bild över hur 

patienter med annan typ av hjärt- och kärlsjukdom upplever svårigheter i samband med 

livsstilsförändring.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att livsstilsförändringen var en komplex process som påverkade hela 

patienten, till kropp, själ och ande. Upplevelsen av denna förändring var unik. 

Livsstilsförändringen var beroende av flertalet faktorer såsom exempelvis det sociala 

nätverket, omgivningsfaktorer, hälso- och sjukvård samt av patienten själv. Dessa faktorer är i 

ett ständigt samspel med varandra. Svårigheter patienterna upplevde i samband med 

livsstilsförändringen påverkade således hela dennes unika livsvärld.  

 Det mest framträdande draget i denna studie var att patienterna upplevde svårigheter inför 

de val de stod inför, något som författarna i enlighet med Kehler, Christensen, Lauritzen, 

Bondo- Christensen, Edwards & Bech- Risor (2008), kan översätta till att patienterna 

upplevde en form av ambivalens. Denna ambivalens återfinns i samtliga kategorier i studien, 

vilket styrker komplexiteten gällande livsstilsförändringen. Patienterna kände en ambivalens 

inför de prioriteringar de dagligen stod inför i relation till arbetsliv, familj samt sitt egna liv, 

hälsa och resurser. 

 Vidare talade patienterna i vår studie om hjärtinfarkten som en omvälvande upplevelse och 

hur de hanterade sin situation och den förändringsprocess som livsstilsförändringen innebar 

varierade. Merparten uppgav att de initialt förlorade kontrollen över sin situation och sin 

kropp till följd av insjuknandet. Livsvärlden, kom således i obalans. Wiklund (2003) menar, 
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att då människan drabbas av sjukdom kan detta medföra ett lidande till följd av en förändrad 

livsvärld. Lidandet för patienterna, kunde yttra sig i de förändringar som de upplevde till följd 

av hjärtinfarkten och bestod i upplevelser av den fysiska kroppen som inte längre fungerade 

som tidigare. Svårigheter med att hantera funktionsnedsättning och smärta samtidigt som de 

försökte få tillstånd en livsstilsförändring var vanligt förekommande (Kärner, Tingström, 

Abrandt-Dahlgren & Bergdahl, 2005). Detta kunde resultera i ett lidande för patienterna 

genom en begränsad tillgång till världen men även genom de restriktioner som patienterna 

skulle förhålla sig till. Ett viktigt resultat var att patientens möjligheter att genomföra en 

livsstilsförändring begränsades av förhållanden som de varken kunde eller upplevde sig ha 

kontroll över. Patienter upplevde känslor av begränsning och förlust av självförtroende. 

Känslan av att inte veta, hur hjärtinfarkten skulle komma att påverka deras dagliga liv gav 

upphov till en osäkerhet och en rädsla och de upplevde ett hot mot livet. Återgången till det 

sociala livet och genomförandet av livsstilsförändringen begränsades således.  

 Vårt resultat visar att, på grund av bristande tid hade patienterna svårt att förverkliga 

livsstilsförändringen, de upplevde att livet hade blivit alldeles för inrutat av rutiner. Behovet 

av att vila och känna sig avslappnad samt tillfredställelse av begär utgjorde en starkare drift 

än åstadkommandet av livsstilsförändringen i sig. Således hade patienterna svårigheter 

gällande skapandet av nya rutiner och vanor, vilka upplevdes som kravfyllda. 

 Upplevelsen av krav var ett genomgående drag i merparten av studierna. Patienterna 

upplevde dessa krav från omgivningen och sig själva vilket resulterade i känslor av stress. 

Livsstilsförändringen upplevdes då som övermäktig. Patienterna gav närståendes behov en 

högre prioritet än deras egen hälsa. Anmärkningsvärt är, att patienterna gav uttryck för 

bristande strategier gällande stresshantering och att de tycktes stå ensamma i denna 

problematik.  

 Essentiellt för patienterna, var att återfå känslan av kontroll och säkerhet samt att vara 

oberoende (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). De strävade efter en balans i det 

dagliga livet och sökte hantera å ena sidan, problem som uppstod från hot mot liv och invanda 

vanor och överbeskyddande närstående, och å andra sidan, resurser som framgångsrika 

strategier, stödjade nätverk och sin egen tilltro och kapacitet. Enligt Wiklund (2003) är 

hälsomotiven förankrade i personens livshållning och relaterar till den egna förmågan och 

medvetenheten om sin hälsa, potential och resurser. Livsstilsförändringen innebär att 

modifiera och förändra det dagliga beteendet, det vill säga livsmönstret (Engelbrecht, Nel och 
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Jacobs 2008). Således var insikt och förståelse för vikten av sin egen medverkan av 

avgörande betydelse för att få till stånd nya hälsosamma vanor. Bristande insikt och förståelse 

för hur den egna livsstilen påverkat insjuknandet kunde ge upphov till svårigheter gällande att 

ta ett eget aktivt beslut att ändra sina vanor menar Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren och 

Bergdahl (2005) och McInnes (2005). Kehler, Christensen, Lauritzen, Bondo Christensen, 

Edwards och Bech Risor (2008) menar att detta även kunde bero på en ambivalens inför 

livsstilsförändringen och att de inte förstod allvaret av sitt insjuknande.  

 Jahren Kristoffersen, Nordvedt och Skaug (2005) menar, att socioekonomiska 

förutsättningar är av stor betydelse för utkomsten av livssilsförändringen, vilket även 

patienterna i studien gav uttryck för. Enligt McSweeney och Coon (2004) var det framförallt 

kvinnor som upplevde finansiella svårigheter då de kom från lägre socioekonomisk bakgrund. 

Patienter upplevde svårigheter med att hantera ökade ekonomiska kostnader relaterat till 

omfattande medicinsk behandling, läkarbesök samt nya matvanor.  

 Författarna uppmärksammade under litteraturgenomgången att få studier finns med ett 

genusperspektiv gällande patienters upplevelser av svårigheter i samband med en 

livsstilsförändring. Intressant i resultatet är att vissa könsskillnader kunde påvisas gällande 

patienternas strategier för att hantera svårigheter. Dock finns få studier som belyser dessa 

skillnader, trots att det faktiskt finns en efterfrågan. Kristofferzon, Löfmark och Carlsson 

(2007) menar att män tenderade att ha en tilltro på sin egen kapacitet medan kvinnor förlitade 

sig mer på vänner och vårdgivaren. Genomförandet av livsstilsförändringen bör förstås inom 

den sociala kontexten, och i studien framkom att stöd från familj var av stor vikt för 

initierandet av rehabilitering. Stöd från det sociala nätverket kunde understödja initierandet 

men även stjälpa patienten om exempelvis familjen inte var aktivt deltagande eller för 

överbeskyddande. Män tenderade då att tänja på sina gränser för att motbevisa att de 

fortfarande hade kapacitet. De närstående påverkades indirekt av den nya situationen och 

kunde känna en oro inför den andres hälsa och uttryckte att deras respektive inte erhöll 

adekvat information gällande deras partners begränsningar. Kvinnor hade svårigheter med att 

be om hjälp och kände kravet av att anpassa sin roll inom familjen. Schou, Ostergaard Jensen, 

Zwisler och Wagner (2008) menar, att detta har med sociala och könsrelaterade normer att 

göra, som dessa har fått lära sig i tidig barndom. Normerna påverkar utvecklandet av vårt 

psyke, beteende, medvetenhet och identitet. Enligt Schou et al, (2008) tenderar kvinnor att 
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prioritera sina familjeförpliktelser före livsstilsförändring, och de känner sig skyldiga om de 

är oförmögna att leva upp till den standard som förväntas av dem. 

Patienternas egna beslut att delta i rehabilitering var den mest dominerande faktorn för en 

lyckosam rehabilitering och relationen till vårdgivaren samt hälso- och sjukvården var av stor 

betydelse. Detta externa stöd fungerade som en buffert och gav energi att orka kämpa vidare, 

känslan av lättillgänglighet till hälso- och sjukvårdssystemet gav en känsla av säkerhet i den 

nya situationen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är det sjuksköterskans ansvar att 

främja hälsa och förebygga sjukdom, vilket innebär att denne genom sin pedagogiska förmåga 

bör kunna anpassa sin vård efter varje unik patients behov. Patienterna kände stöd och 

förtroende för sjuksköterskan och kontakten var tillfredställande. Den största problematiken 

upplevdes i relation med läkaren då man inte kunde mötas i kommunikationen. Läkaren 

kunde stjälpa patientens motivation genom att vara okänsliga för deras outtalade unika behov 

och kunde ibland skuldbelägga dem snarare än att belysa framstegen som gjorts. I en del fall 

blev inte ens patienten hänvisad till rehabilitering, vilket vi ser som anmärkningsvärt. Hälso- 

och sjukvården misslyckades således med att ge dessa individer bemyndigande genom att inte 

utgå ifrån en patientcentrerad vård i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Ett 

vårdlidande skulle kunna uppstå till följd av dessa brister då patientens kropp, själ och ande 

åtskiljs (Wiklund, 2003). Sjuksköterskan fyller här en viktig funktion genom att understödja 

denna komplexa förändringsprocess som patienten faktiskt genomgår. Genom att patienten får 

hjälp att sätta ord på de svårigheter som kan upplevas så möjliggörs även att självkännedomen 

ökar och livsstilsförändringen kan underlättas. Möjligtvis skulle sjuksköterskans roll kunna 

förtydligas här, men frågan är om hon har tillräckliga verktyg för att utforma interventioner 

efter patientens unika behov.  

 Viktigt att belysa är att, en del kvinnor i studien tenderade att vilja förlita sig på 

vårdgivarens auktoritet och ville således bli styrda, medan män i synnerhet hade en vilja att 

själva vara den styrande i vårdrelationen (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). Om 

livsstilsförändringen skall bli bestående krävs således att patienten ses som unik med egna 

upplevelser och åsikter (Wiklund, 2003). En människas hälsa eller hälsomotiv kan inte 

påverkas med tvång eller genom att sjuksköterskan lägger över ansvaret helt i patientens 

händer. Människan måste alltid förstås i relation till det sammanhang som denne befinner sig 

i, vilket innebär att man påverkar såväl som påverkas av sin levda värld. Livsstilsförändringen 
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innebär att livsvärlden är i förändring. För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten att ro 

i rätt riktning är således kunskap om livsvärlden central.  

  

8.3 Praktiska implikationer och förslag till fortsa tta studier  

För att sjuksköterskan ska kunna understödja patienter till en hållbar livsstilsförändring, krävs 

att patientens egna förhoppningar och förväntningar noga tydliggörs och hanteras på ett 

ändamålsenligt sätt. Detta för att kunna stärka dennes hälsa och fokusera på tillfrisknandet. 

Att sjuksköterskan har kunskap om patientens upplevelser av svårigheter i samband med 

livsstilsförändring är således av betydelse. Sjuksköterskan bör även visa hänsyn till 

närståendes behov för att dessa ska kunna stödja patienten.  

 Ett utmärkande drag i studiens resultat var patienternas upplevelser av stress och hur dessa 

tycktes ha svårigheter med stresshantering. Författarna anser, att detta belyser behovet av 

vidare studier i ämnet för att få en ökad förståelse för hur stresshantering bättre ska kunna 

integreras i alla faser av hjärtrehabilitering. Detta styrks genom att Condon och McCarthy 

(2005) menar att flertalet studier har kunnat påvisa att patienter med hjärt- och kärlsjukdom 

överlag har svårigheter med stresshantering ett år efter insjuknandet och att hälso- och 

sjukvårdens stöd varit bristfällig. Önskvärt vore om stress och stresshantering gavs mer 

utrymme i sjuksköterskeutbildningens läroplan. Vidare skulle rehabiliteringsprogram och 

forskning kunna fokusera mer på frågor gällande sociala strukturer inom familjen i relation 

till den traditionella kvinnorollen samt skillnader mellan kön. 
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