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Sammanfattning 

 
 
 

Bakgrund: Efter akut kranskärlssjukdom är det viktigt att förändra sin livsstil då det 

har stor betydelse för framtidsutsikten för dessa patienter. Trots detta så förändrar 

inte alla patienter sina livsstilsvanor, eller klarar av att bibehålla de nyligen 

förändrade vanorna. 

 

Syfte: Syftet var att studera vad som påverkar genomförandet av livsstilsförändringar 

hos personer i efterförloppet av akut kranskärlssjukdom. 

 

Metod: Litteraturstudie med ett systematiskt tillvägagångssätt. Datainsamling 

genomfördes i databaserna CINAHL, PsycINFO, PubMed, Swemed+ och 

UniSearch. Efter datainsamling och kvalitetsgranskning inkluderades 15 artiklar 

varav nio kvalitativa artiklar och sex kvantitativa artiklar. För bearbetning av data 

utfördes en analys där fyra huvudkategorier identifierades. 

 

Resultat: De fyra huvudkategorierna som identifierades var: Den enskilde individen, 

Kunskap, Inre faktorer och Yttre faktorer. Dessa områden kunde både främja 

och/eller hämma genomförandet av livsstilsförändring i efterförloppet av akut 

kranskärlssjukdom.  

 

Konklusion: Sjuksköterskan bör vara medveten om den multifaktoriella process som 

livsstilsförändring innebär för patienten. Patientens behov kan tillgodoses genom 

tydlig information om sjukdomen men även andra aspekter såsom livsstilsförändring 

och hantering av förändring. Patienten behöver stöd från sjukvården, likasinnade och 

närstående för att kunna förändra sin livsstil. 

 

Nyckelord: Acute coronary syndrome, Nursing, Secondary prevention, Lifestyle 
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1. Inledning 
 
 
Kardiovaskulära sjukdomar är idag den största sjukdomsgruppen som orsakar död. 

Enligt World Health Organization dog 17,7 miljoner människor i kardiovaskulära 

sjukdomar under år 2015, vilket står för 31 % av alla dödsfall över hela världen 

samma år. Av dessa 17,7 miljoner dog 7,4 miljoner människor i kranskärlssjukdom 

(WHO 2017). I Sverige har antalet personer som drabbas av hjärtinfarkt minskat med 

4,1 % från år 2015 till 2016. Incidensen och mortaliteten anses vara dubbelt så hög 

för män än för kvinnor och vanligare efter 50 års ålder (Socialstyrelsen 2016). 

 

1.1 Akut kranskärlssjukdom 
 
Akut kranskärlssjukdom innefattar flera diagnoser: Hjärtinfarkt med ST-höjning 

(STEMI), hjärtinfarkt utan ST-höjning (NSTEMI) och instabil angina där instabil 

angina oftast visar sig som nydebuterad angina pectoris (Lindahl & Wallentin 2010). 

Akut kranskärlssjukdom orsakas i de allra flesta fall av en ruptur, fissur och/eller 

trombos i något av hjärtats kranskärl som sedan tidigare utvecklat aterosklerotiska 

plack. Tillståndet leder till förträngning eller total tilltäppning av kranskärlet vilket 

leder till att myokardiet får otillräckligt med syre- och näringstillförsel och orsakar 

myokardischemi. Ischemins konsekvenser beror dels på omfattningen men också på 

kollateralblodflödet (Lindahl & Wallentin 2010). 

 

1.2 Riskfaktorer 
 

Riskfaktorer för akut kranskärlssjukdom kan delas in i de påverkbara och de icke 

påverkbara. Icke påverkbara faktorer är ålder, manligt kön samt historia av 

hjärtsjukdomar i familjen (Muir 2009). Påverkbara riskfaktorer är kost (Perk et al. 

2012), fysisk aktivitet (Muir 2009; Perk et al. 2012) samt rökning (Muir 2009; Perk 

et al. 2012; SWEDEHEART 2018). Det finns även andra påverkbara riskfaktorer 

såsom högt blodtryck, hyperlipidemi och diabetes (Muir 2009; Perk et al. 2012).  

 

1.2.1 Kost 

 

Kostvanor har visat sig påverka risken för kardiovaskulär sjukdom genom att 

påverka riskfaktorer så som ex. serumkolesterol, blodtryck och vikt. Att förbättra 

sina kostvanor, genom att till exempel ersätta mättat fett med fleromättad fett, sänker 

serumkolesterolnivåerna och därmed också risken för kardiovaskulära sjukdomar. Ett 

minskat intag av salt, så lite som en minskning av 1 g/dagen har visat sig sänka 

blodtrycket vilket också reducerar risken för kardiovaskulära sjukdomar. Fiskoljor 

innehåller omega-3-fettsyror som minskar mängden triglycerider samt även dämpar 

koagulationen genom att hindra trombocyternas adhesivitet (Perk et al. 2012). 

 

1.2.2 Fysisk aktivitet 

 
Regelbunden fysisk aktivitet under minst 30 minuter bör ske minst 3 gånger i veckan 

(Roffi et al. 2016). Regelbunden motion förbättrar hälsan på flera sätt, till exempel  
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genom att göra blodcirkulationen mer effektiv, vilket även i sin tur gör att 

kapillärernas kärlendotel frisläpper mer utav enzymet lipoproteinlipas som ökar  

nedbrytningen av triglyceridrika substanser. Detta resulterar i en lägre nivå av 

triglycerider och LDL-kolesterol i blodet samt ökar halten av det goda HDL-

kolesterolet, vilket reducerar risken för att drabbas av akut kranskärlssjukdom (Perk 

et al. 2012). 

 

1.2.3 Rökning 

 

Rökning anses vara den största påverkbara riskfaktorn för kardiovaskulär sjukdom 

(Muir 2009; Perk et al. 2012). Endotelceller i kroppens blodkärl producerar 

kvävemonoxid som spelar en central roll som försvarsmekanism i 

cirkulationssystemet genom att det har en vasodilaterande effekt. Vid förbränning av 

tobak inhaleras kolmonoxid och mängden kvävemonoxid minskar. När mängden 

kvävemonoxid minskar leder det till kraftiga kärlsammandragningar vilket skapar en 

gynnsam miljö för utveckling av aterosklerotiska plack och tromboser (Muir 2009). 

Andra mekanismer som rökningen också påverkar är endotelcellernas funktion, 

blodplättarnas funktion samt fibrolysen. Således förknippas rökning med alla former 

av hjärt- och kärlsjukdomar (Perk et al. 2012). Enligt SWEDEHEART (2017) har 

rökare som inte slutar röka efter hjärtinfarkt fördubblad risk att avlida. Därför är god 

eftervård lika viktigt som vård i den akuta situationen då den skapar förutsättningar 

för patienten att överleva på sikt. 

 

1.3  Sekundärprevention 
 
Sekundärprevention innefattar förebyggande åtgärder för att i tidigt skede förhindra 

en negativ utveckling av fysiska, psykiska eller sociala problem. Sekundärprevention 

innefattar även förebyggande åtgärder för att förhindra återinsjuknande i tidigare 

genomliden sjukdom eller förebyggande åtgärder för att förhindra att latent 

sjukdomstillstånd utvecklas till kliniskt fastställd sjukdom. En person som drabbats 

av hjärtinfarkt kan med hjälp av rökslutarstöd förhindra återinsjuknande vilket är ett 

exempel på sekundärprevention (Socialstyrelsen 2009). 

  

Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma 

levnadsvanor (2017) består till största del av åtgärder i form av samtal. De 

rådgivande samtalen syftar till att hälso- och sjukvårdspersonal för en 

personcentrerad konversation med patienten för att stödja en förändring av den 

ohälsosamma levnadsvanan. Samtalen kan kompletteras med tillägg av till exempel 

läkemedel eller stegräknare. Webbaserade interventioner och familjestödsprogram är 

också stödjande åtgärder för att förändra ohälsosamma levnadsvanor och därmed 

förbättra hälsa samt reducera risken för sjukdom. 

  

Efter akut kranskärlssjukdom är det viktigt att förändra sin livsstil gällande 

ohälsosam kost, fysisk inaktivitet och rökning (Perk et al. 2012; Roffi et al. 2016). 

European Society of Cardiology konstaterar att den sekundära preventionen har stor 

betydelse för framtidsutsikten för dessa patienter (Roffi et al. 2016). World Health 

Organization har fastställt att de flesta dödsfall på grund av kardiovaskulära 

sjukdomar skulle kunna förhindras med adekvata livsstilsförändringar (Perk et al 

2012; WHO 2017). Om en person som efter ett akut kranskärlssyndrom slutar röka, 
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börjar med hälsosam kost samt regelbundet motionerar kan risken för att drabbas av 

nya hjärt- och kärlhändelser minska med 74% jämfört med en person som inte gör 

dessa livsstilsförändringar (Socialstyrelsen 2017). Trots denna fakta så är det inte alla 

patienter som ändrar sina livsstilsvanor, eller klarar av att bibehålla de nyligen 

förändrade vanorna (Roffi et al. 2016; Kotseva et al. 2016; SWEDEHEART 2017). 
 

1.4 Personcentrerad omvårdnad 
 

Personcentrering är ett förhållningssätt som grundar sig på respekt, 

självbestämmande och förståelse (McCance & McCormack 2013). Den 

personcentrerade omvårdnaden karaktäriseras av att både patienten och närstående 

ses och förstås som unika individer med individuella behov, resurser, värderingar och 

förväntningar (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 
 
Personcentrerad vård skapar en terapeutisk miljö där beslutsfattandet är delat. När 

personcentrerad omvårdnad uppnås förväntas patienten känna välbefinnande, 

tillfredsställelse med vården samt delaktighet i vården. För att uppnå detta bör 

sjuksköterskan vara professionellt kompetent, ha utvecklade mellanmänskliga och 

sociala färdigheter för att kunna kommunicera på flera olika nivåer samt lojalitet med 

arbetet vilket visar på att sjuksköterskan vill vad som är bäst för patienten. Andra 

nödvändiga förutsättningar är att sjuksköterskan har god självkännedom och är 

medveten om sina egna värderingar, detta då egna övertygelser kan påverka beslut 

rörande patienten. Sjuksköterskan bör även uppmärksamma patientens övertygelser 

och värderingar för att då tydligt kunna förstå vad patienten värderar i sitt liv och hur 

de uppfattar det som händer (McCance & McCormack 2013). 

 
Den legitimerade sjuksköterskan ska enligt kompetensbeskrivningen arbeta 

personcentrerat och kunna identifiera vad hälsa betyder för den enskilde patienten 

utifrån hans eller hennes berättelse och skapa förutsättningar för att främja hälsa. Den 

legitimerade sjuksköterskan ska även ha pedagogisk kompetens och kunna planera, 

genomföra och utvärdera information och utbildningsinsatser tillsammans med 

patienter och eventuella närstående för att främja hälsa och förebygga ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och  

lindra lidande är de fyra grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskan enligt 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening 

2012). 
 

1.5 Egenvård 
 

I Dorothea Orems egenvårdsteorier från 1986 ”self-care” beskrivs begreppet ”self” 

som en helhetsbild av individen där personens fysiska, psykiska och andliga behov 

tillgodoses. Begreppet ”care” beskrivs som summan av alla olika sorters handlingar 

människan utför för att upprätthålla liv och för att utvecklas i den en riktning som är 

normal för just denne person (Cavanagh 1991; Hartweg 1991). 

 

Teorin om egenvård ”Self-care theory” beskriver egenvård som handlingar 

människan på eget initiativ utför för sig själv och sina närstående för att upprätthålla 

liv. Egenvård beskrivs som ett beteende människan lär sig genom interaktion och 

kommunikation i sociala kontexter samt att den utvecklas utifrån kulturell och social 

bakgrund och status. Orem exemplifierar detta genom att omvårdnad och  
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omvårdnadsbehov skulle kunna variera mellan olika människor relaterat till tidigare 

sociala och kulturella erfarenheter trots samma medicinska diagnos. Alltså menar 

Orem på att varje människa har ett visst beteende och gör vissa val medvetet för att 

främja sin normala funktion och välbefinnande (Hartweg 1991). 

 
Teorin om egenvårdsbrist ”Theory of self-care deficit” grundar sig i att människans 

förutsättningar för hälsa under livet eller perioder förändras, vilket kan skapa gränser 

som leder till att patienten inte kan nå upp till sina egenvårdsbehov. Förändringar kan 

vara i form av förändringar i sitt hälsotillstånd, exempelvis att man drabbas av en 

skada eller kronisk sjukdom, interna faktorer såsom ålder eller externa faktorer som 

till exempel plötslig död av närstående. Orem menar på att sjuksköterskan ska vårda 

patienten baserat på brister i gällande omvårdnad och inte medicinsk bakgrund 

(Hartweg 1991). 

 
Teorin om omvårdnadssystem ”Theory of nursing system” beskriver Orem som 

förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan anses ha kunskap 

och kapacitet till att identifiera egenvårdsbrister och ifall kompensation från  

sjuksköterskan i form av omvårdnadsinsatser är nödvändiga. Ifall sjuksköterskan 

hittar brister bör en vårdplan upprättas som identifierar vilka brister som finns, vilka 

åtgärder som ska utföras och av vem. Syftet med omvårdnadssystemet är att öka 

patientens förmåga att hantera och tillgodose de rådande bristerna. Omvårdnad och 

omvårdnadsåtgärder ses som insatser sjuksköterskan sätter in för att kompensera den 

obalans som råder mellan personens egenvård och egenvårdskapacitet (Hartweg 

1991). 

 
Patienter som lider av hjärtinfarkt har enligt en studie visat sig vara i större behov av 

kunskap, utbildning och stöttning kring egenvård, egenvårdskapacitet och förmågan 

att identifiera samt utföra målmedvetna handlingar. Därför bör sjuksköterskan i 

vården av dessa patienter identifiera deras egenvårdskapacitet och därefter 

kompensera genom stöttning och utbildning som grundar sig i Orems teori om 

egenvårdsbrist (Mohammadpour et al. 2015).  
 

1.6 Transition 
 

Transition kan definieras på många olika sätt men kan förklaras som en slags passage 

från ett stabilt tillstånd till ett annat som sker över tid. En förändring i viktiga 

händelser i ens personliga liv eller i miljön omkring utlöser en transition (Meleis et 

al. 2000). Genom livet möter människan motgångar som startar olika transitioner 

vilket påverkar människans hälsa och liv på olika sätt. Transition kan ses som ett 

fenomen som finns i alla situationer och kan vara av exempelvis social, kulturell, 

ekonomisk eller politisk sort där en förändring sker. Förändringen kan riktas mot 

enskilda individer, grupper eller samhället i stort och kan trigga igång faktorer som 

står individen nära eller på samhällsnivå (Bohner 2017). 

 

Sjuksköterskan möter patienter som genomgår en transition i deras hälsa, livskvalité 

eller egenvårdsförmåga. Sjuksköterskan är den som till viss mån kan påverka miljön 

omkring den drabbade personen för att skapa så bra förutsättningar för transitionen  
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som möjligt (Meleis et al. 2000). Då människor i en transition befinner sig i ett 

väldigt sensitivt tillstånd kan sjuksköterskan genom omvårdnad påverka och 

motivera patienten för att få en lyckad transition (Bohner 2017). 
 

1.7 Syfte 
 
Syftet var att studera vad som påverkar genomförandet av livsstilsförändringar hos 

personer i efterförloppet av akut kranskärlssjukdom. 

 

2. Metod  
 

2.1 Design 
 

Designen som användes var en allmän litteraturstudie med ett systematiskt 

tillvägagångssätt enligt beskrivningarna av Forsberg och Wengström (2016). 

Genom denna design söks, granskas och sammanställs tidigare forskning inom ett 

valt problemområde kritiskt för att nå fram till en ny konklusion.  

 

2.2 Urval 
 

Både män och kvinnor som drabbats av akut kranskärlssjukdom ingick i urvalet samt 

att de var 18 år gamla eller mer. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades. Artiklar från hela världen inkluderades och dessa skulle vara peer-

reviewed. För att kontrollera att artiklarna var peer-reviewed användes UlrichsWeb 

som innehåller information kring ifall själva tidskriften är vetenskaplig granskad 

eller inte. Artiklarna begränsades till att vara publicerade mellan år 2014–2018 samt 

tillgängliga utan kostnad via Linköpings Universitet. Artiklarna var också 

begränsade till att vara skrivna på engelska eller svenska. Som exklusionskriterier 

valde författarna att inte inkludera: review-artiklar i resultatet utan endast 

originalartiklar; artiklar utan tillstånd från etisk kommitté eller där inga grundliga 

etiska överväganden gjorts; artiklar där multisjukdom eller kognitiv sjukdom tydligt 

framkom då författarna bedömde att dessa sjukdomar kunde påverka patienters 

förmåga till livsstilsförändring; samt artiklar med tydligt fokus på medicinska 

sekundärpreventiva åtgärder.  

 

2.3 Datainsamling 
 
Pilotsökningar gjordes i PubMed med sökord från svensk MeSH. Exempel på sökord 

som användes vid pilotsökningarna var acute coronary syndrome, secondary 

prevention samt lifestyle. Med inspiration från dessa formades därefter sökord som 

användes vid databassökningarna som fritextsökning. Genom att använda det 

booleska sökordet AND specificerades sökningen och OR för att bredda sökningen. 

Även trunkering användes för att få olika varianter av samma term (Forsberg & 

Wengström 2016). En lista med sökord och kombinationer gjordes som användes vid 

sökning i samtliga databaser för att undvika variationer. Databaserna CINAHL, 

PsycINFO, PubMed, Swemed+ och UniSearch delades upp mellan författarna som 

gjorde sökningar individuellt. Sökschema för artiklar som inkluderades i 

litteraturstudiens resultat redovisas i tabell 1.   
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Tabell 1. Sökschema för artikelsökning 

Databas 

Datum 

Söktermer Träffar/Lästa 

abstracts 

Kvalitetsgranskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PsycInfo 

06-12-

2017 

myocardial infarction 

patient experience 

AND 

weight loss OR weight 

reduction OR lose weight 

3/1 1 1 

06-12-

2017 

myocardial infarction 

patient experience 

52/11 1 1 

SweMed+ 

06-12-

2017 

myocardial infarction life 

change events 

1/1 1 1 

CHINAL 

06-12-

2017 

myocardial infarction AND 

lifestyle changes AND 

motivation 

1/1 1 1 

06-12-

2017 

myocardial infarction AND 

attitudes to health AND 

qualitative research 

9/4 1 1 

07-12-

2017 

acute myocardial infarction 

AND smoking cessation 

11/2 1 1 

Unisearch 

06-12-

2017 

Acute coronary syndrome 

AND lifestyle changes 

146/16 4 1 

PubMed 

06-12-

2017 

Acute 

Coronary 

Syndrome 

AND 

Smoking 

Cessation 

49/22 2 1 

06-12-

2017 

Acute Coronary Syndrome 

AND lifestyle 

112/23 3 1 

06-12-

2017 

coronary AND secondary 

prevention AND nursing 

142/10 1 1 

07-12-

2017 

heart attack lifestyle* 

attitude* 

23/2 2 2 

07-12-

2017 

myocardial infarction 

lifestyle* attitude* 

16/2 1 1 

04-02-

2018 

heart attack lifestyle 

 

533/2 1 1 

04-02-

2018 

acute coronary syndrome 

secondary prevention 

435/3 1 1 
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2.4 Tillvägagångssätt 
 

Vid datainsamlingen bedömdes artiklarnas rubriker och om dessa ansågs relevanta 

lästes även abstract och vid tveksamhet gällande relevans även delar av artikeln. De 

artiklar som ej uppfyllde inklusionskriterierna uteslöts, likaså artiklar där något av de 

valda exklusionskriterierna förekom. Efter genomförd individuell datainsamling 

granskades 37 artiklar gemensamt för att säkerhetsställa relevansen. Efter gemensam 

granskning återstod 24 artiklar som kvalitetsgranskades individuellt och sedan 

gemensamt för att säkerhetsställa kvaliteten. Kvalitetsgranskningarna genomfördes 

med hjälp av tre olika granskningsmallar från LiU (1998; 2013). Kvantitativa studier 

granskades, beroende på studiens metodik, med hjälp av antingen granskningsmall 

för randomiserade kontrollerade studier eller granskningsmall för quasi-

experimentella studier. Kvalitativa studier granskades med hjälp av granskningsmall 

för patientupplevelser. Författarna värderade och bestämde gemensamt att varje 

”JA”-svar i granskningsmallen skulle generera 1 poäng, övriga svar 0 poäng. Utifrån 

granskningsmallens maxpoäng skulle varje granskning resultera i en procentsats 

utifrån hur väl artikeln svarade på kriterierna. En artikel med 85% eller mer ”JA”-

svar skulle klassas som hög kvalitet. 70–84,9% ”JA”-svar skulle klassas som 

medelhög kvalitet. Under 69,9% skulle klassas som låg kvalitet och därmed 

uteslutas. Vid tveksamhet och/eller oense gällande något kriterie valde författarna att 

hellre markera ”NEJ” än ”JA”. Efter kvalitetsgranskning och en mer djupgående 

bedömning av relevans relaterat till litteraturstudiens syfte återstod 13 artiklar. 

Kompletterande sökning utfördes och ytterligare två artiklar inkluderades efter att ha 

genomgått samma granskningsprocedur. Totalt kvalitetsgranskades 26 artiklar varav 

15 artiklar inkluderades. Artiklarna bestod av nio kvalitativa artiklar och sex 

kvantitativa artiklar. Av dessa var nio hög kvalitet och sex medelhög kvalitet. 

Artiklarna presenteras sammanfattningsvis i bilaga 1.  

 

2.5 Analys 
 

För bearbetning av data utfördes en analys enligt beskrivningarna av Graneheim och 

Lundman (2012). Artiklarnas resultat lästes systematiskt gemensamt där 

meningsenheter lyftes fram. Meningsenheter kopierades i ett Word-dokument där de 

färgkodades utefter gemensamma nämnare och sorterades därefter in i olika 

underkategorier. När de färgsorterade underkategorierna var fastställda hittade 

författarna gemensamt större nämnare och underkategorier slogs ihop vilket 

formulerade fyra slutgiltiga huvudkategorier. Huvudkategorierna var: Den enskilde 

individen, Kunskap, Inre faktorer och Yttre faktorer, se tabell 2 för analysexempel. 

 

2.6 Etiska ställningstaganden 
 

I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och i Helsingforsdeklarationen 

uttrycks etiska principer som ligger till grund för de forskningsetiska kraven. De 

etiska principerna om autonomi, att göra gott, att inte skada samt principen om 

rättvisa är de principerna som ligger till grund för omvårdnadsforskning. Författarna 

valde studier med tillstånd från etisk kommitté eller där grundliga etiska 

överväganden gjorts. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien redovisades och alla 

resultat presenterades, även de som inte stödjer författarnas egna åsikter (Northern 

Nurses’ Federation 2003; Vetenskapsrådet 2017).  
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Tabell 2. Exempel på analys av datamaterial 
Meningsenhet Kod Underkategori Huvudkategori 

‘How much exercise can I 

tolerate? Can I drive? Do I have 

to be careful with heavy lifting? 

I need a lot of information 

before discharge’ 

Behov av 

information   

Okunskap Kunskap  

‘And it’s very much about 

meeting other people in the 

same situation. We sort of pep 

each other a little’ 

Att peppas och få 

stöd av 

likasinnade 

Stöd Yttre faktorer  

‘It was a great relief to speak to 

the nurse. And you could talk to 

her about everything. You could 

just ask and she knew all the 

answers’ 

Att finna stöd hos 

sjuksköterskan 
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3. Resultat  
 

 

Resultatartiklarna var från Danmark (n=3), Sverige (n=2), Sverige/Norge (n=1), 

England (n=1), England/Irland/Sverige (n=1), Tyskland (n=1), Italien (n=1), Turkiet 

(n=1), Australien (n=1), Sydkorea (n=1), Brasilien (n=1) och Kanada (n=1).  

 

Syftet med litteraturstudien var att studera vad som påverkar genomförandet av 

livsstilsförändringar hos personer i efterförloppet av akut kranskärlssjukdom. Utifrån 

studiens resultat identifierades fyra huvudkategorier som visade sig ha inflytande på 

genomförandet av livsstilsförändringar hos personer som drabbats av akut 

kranskärlssjukdom. Dessa huvudkategorier resulterade i fyra huvudrubriker och var 

Den enskilde individen (Dullaghan et al. 2014; Fålun et al. 2016; Nicolai et al. 

2017; Saffi et al. 2014; Steca et al. 2017; Wieslander et al. 2016), Kunskap 

(Dehghani et al. 2017; Fålun et al. 2016; Hansen et al. 2017; Hwang et al. 2015; 

Junehag et al. 2014; Nicolai et al. 2017; Saffi et al. 2014; Simonÿ et al. 2015a; 

Simonÿ et al. 2015b; Simonÿ et al. 2017; Uysal et al. 2015; Wieslander et al. 2016), 

Inre faktorer (Dullaghan et al. 2014; Fålun et al. 2016; Hansen et al. 2017; Junehag 

et al. 2014; Nicolai et al. 2017; Ronaldson et al. 2015; Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ 

et al. 2015b; Simonÿ et al. 2017; Wieslander et al. 2016) och Yttre faktorer 

(Dullaghan et al. 2014; Hansen et al. 2017; Hwang et al. 2015; Junehag et al. 2014; 

Nicolai et al. 2017; Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ et al. 2015b; Wieslander et al. 

2016).  

 

3.1 Den enskilde individen 
 

Patienter ändrade sin livsstil utifrån individuell takt och omfattning (Dullaghan et al. 

2014; Fålun et al. 2016; Nicolai et al. 2017; Wieslander et al. 2016). Patienter kunde 

till exempel känna att kosten var en prioritering som var möjlig att förändra. En 

patient ville ändra en sak i taget istället för att ändra flera samtidigt (Fålun et al. 

2016). En annan patient förändrade sin livsstil endast i viss utsträckning då en 

fullständig vändning inte var något som hen kunde se sig själv göra (Dullaghan et al. 

2014). En patient uttryckte viktnedgång som en sakta men säker process där 

förändring skedde i egen takt (Wieslander et al. 2016). En annan patient ville inte ha 

hjälp med att ändra sin livsstil då hen såg detta som övertalning vilket hen uttryckte 

inte fungerar (Fålun et al. 2016).  

 

Patienter med fler ohälsosamma livsstilsvanor har större svårigheter att upprätthålla 

en hälsosammare livsstil över tid efter att ha drabbats av akut koronart syndrom 

jämfört med patienter med färre ohälsosamma vanor. Genom att identifiera enskilda 

individers ohälsosamma beteenden skulle man vid sekundär prevention kunna 

fokusera på personliga program som riktar sig mot flera beteenden samtidigt (Steca 

et al. 2017). I en studie där man använde systematiska, sjuksköterskeledda 

livsstilsförändringsprogram för personer som insjuknat i akut kranskärlssjukdom 

satte man individuella livsstilsmål utifrån den enskilde individens specifika behov 

samt informerade om sjukdomen och riskfaktorer. Målen granskades och 

diskuterades vid varje återbesök för att utvärdera dessa samt identifiera eventuella 

hinder för förändring. Personer som genomgick detta program införde i större grad 

livsstilsförändringar jämfört med de som fick vanlig vård (Saffi et al. 2014).  
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Patienter ville själva få välja hur man exempelvis ville utföra sin fysiska aktivitet 

(Nicolai et al. 2017; Wieslander et al. 2016). Fysisk aktivitet såsom yoga visade sig 

inte passa för alla (Nicolai et al. 2017). Andra skillnader gällande fysisk aktivitet som 

visar på den enskilde individen var att vissa exempelvis ville promenera själva 

medan andra föredrog danskurser tillsammans med andra (Wieslander et al. 2016).  
 

3.2 Kunskap 
 

Enligt patienter som ändrat livsstil efter akut hjärtinfarkt krävdes det kunskap om 

sjukdomen, dess process samt sjukdomsorsaker och hur man kan förebygga ett 

återinsjuknande. Hälften av alla studiens deltagare var osäkra på orsakerna till akut 

hjärtinfarkt och de flesta uttryckte behov av information (Nicolai et al. 2017). Genom 

att delta i hjärtrehabilitering lärde sig patienter mer om deras hälsa och vikten av 

fysisk aktivitet (Wieslander et al. 2016). Flertalet studier visar på att individuell 

utbildning såväl som utbildning i mindre grupper för personer som insjuknat i akut 

kranskärlssjukdom leder till att de i större grad genomför livsstilsförändringar i 

jämförelse med de som får vanlig vård. Utbildningen från sjukvården fokuserade på 

information om kardiovaskulär sjukdom och riskfaktorer såsom behovet av 

regelbunden fysisk aktivitet, rökavvänjning samt kostkontroll (Hwang et al. 2015; 

Saffi et al. 2014; Uysal et al. 2015). Patienter kunde även skaffa sig kunskap på egen 

hand. En patient beskrev att hen läst att de som är fysiskt aktiva har större chans att 

bli äldre än de som är inaktiva, vilket motiverade till fysisk aktivitet (Simonÿ et al. 

2015b). 

 
Patienter uttryckte behov av kunskap angående fysisk aktivitet och kroppens 

kapacitet (Fålun et al. 2016). Flertalet studier visar på problematiken att våga vara 

fysisk aktiv efter akut kranskärlssjukdom (Fålun et al. 2016; Nicolai et al. 2017; 

Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ et al. 2015b; Simonÿ et al. 2017; Wieslander et al. 

2016).  De flesta patienter var osäkra på deras fysiska begränsningar (Nicolai et al. 

2017). De kände att deras hjärtan var för svaga för att utföra ansträngande fysisk 

aktivitet, vilket ledde till att de hellre avstod. Osäkerheten kring hjärtats förmåga 

orsakade vissa gånger även ångest vilket också ledde till utebliven fysisk aktivitet 

(Simonÿ et al. 2015a). Hjärtskola kan till viss del tillgodose dessa kunskapsbehov 

(Simonÿ et al. 2015a; Wieslander et al. 2016). Genom att fylla kunskapsluckorna och 

komma underfund med kroppen fysiska kapacitet vågade patienter tänja på sina 

gränser (Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ et al. 2015b). Efter att ha drabbats av akut 

kranskärlssjukdom var vissa patienter trötta och utslitna, vilket gjorde att de inte 

orkade vara fysisk aktiva eller laga mat (Junehag et al. 2014; Simonÿ et al. 2017). 

 
Patienter uttryckte osäkerhet kring kunskap om vilka livsstilsförändringar som kunde 

genomföras. En patient uppgav att hen hade en hälsosam diet och var frustrerad över 

att inte se vad för förändringar som mer kunde göras (Fålun et al. 2016). Patienter 

visste om behovet av att förändra sin livsstil efter akut kranskärlssjukdom. Trots 

detta trodde de att förändringarna skulle påverka deras liv på ett negativt sätt samt att 

det skulle vara svårt att upprätthålla dessa (Junehag et al. 2014). En patient uttryckte 

att hen hamnar i ett depressivt tillstånd vid försök av rökavvänjning. Patienten 

uppgav behov av kunskap om hur rökavvänjning skulle hanteras. Att ändra sin 

livsstil men att inte upprätthålla den på grund av ändrade förutsättningar, som vid   
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nytillkommen stress, visar också på ett behov av kunskap om att hantera förändring 

(Hansen et al. 2017). 

Att inte ha kunskap och förståelse för rökning och dess effekt medförde att patienter 

inte var övertygade om att ändra sina rökvanor. Felaktig föreställning om att 

rökstopp inte skulle göra skillnad i ens hälsotillstånd medförde att patienter inte ville 

sluta röka. Patienter var även övertygade om att sjukvården använde rökning som 

enda orsak till deras sjukdom och hade därför oförståelse för vikten av att sluta röka 

(Hansen et al. 2017).  
 
Vissa patienter som ändrar sin livsstil kan drabbas av oväntade konsekvenser. Vid 

rökavvänjning efter akut kranskärlssjukdom ökade patienter kraftigt i vikt trots att de 

samtidigt ökade sin fysiska aktivitet (Nicolai et al. 2017). En studie (Dehghani et al. 

2017) visade att 3 av 5 patienter fortsatte röka 12 månader efter att ha drabbats av 

akut kranskärlssjukdom. De patienter som lyckats med sin rökavvänjning hade efter 

12 månader gått upp 4,8 kg i snitt. Vid rökavvänjning bör man hitta strategier för att 

inte kompensera rökningen med andra riskfaktorer. 

 

3.3 Inre faktorer 
 

Att drabbas av akut kranskärlssjukdom kan upplevas som ett varningsskott som gör 

att patienter förändrar sin livsstil positivt (Dullaghan et al. 2014; Fålun et al. 2016; 

Hansen et al. 2017; Nicolai et al. 2017). Till exempel uppgav en patient som försökt 

sluta röka i flera år att det inte var förrän dagen hen insjuknade som rökstoppet 

verkligen genomfördes (Hansen et al. 2017). Väckarklockan som insjuknandet 

orsakade gjorde att patienter ändrade sin livsstil för att ta vara på den andra chans de 

tacksamt ansåg sig ha fått (Nicolai et al. 2017; Simonÿ et al. 2015b). Tanken av att 

drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt skrämde patienter (Simonÿ et al. 2015a). 

Rädslan som uppstod fick patienter att ta tag i sina livsstilsvanor och de kände att de 

riskerade sina liv om de skulle fortsätta i samma ohälsosamma banor (Hansen et al. 

2017). Skräcken vissa patienter upplevde gjorde att de kände att de inte hade något 

annat val än att ändra sina livsstilsvanor (Dullaghan et al. 2014). De som drabbats 

insåg att det fanns fler aspekter av sjukdomen än att överleva den akuta incidenten 

(Simonÿ et al. 2017). Insjuknandet gjorde att patienter kom till insikt om vikten och 

rätten av att ta hand om sig själva (Wieslander et al. 2016). 

 

Att drabbas av akut kranskärlssjukdom gjorde att patienters livsperspektiv 

förändrades (Fålun et al. 2016; Junehag et al. 2014; Simonÿ et al. 2017; Wieslander 

et al. 2016). De lärde sig att livet är ömtåligt och dyrbart (Fålun et al. 2016) samt att 

insjuknandet öppnade ögonen för vad som är viktigt i livet för personerna. 

Insjuknandet fick även patienter att fundera över varför de inte infört förändringar i 

sin livsstil tidigare (Junehag et al. 2014). Akut kranskärlssjukdom påverkar personer 

både fysisk och psykiskt. Patienter tillkännagav att insjuknandet hade stoppat deras 

normala liv och den omskakande händelsen gjorde att det var svårt att komma 

tillbaka på fötter. Personerna upplevde på flera sätt omfattande förändringar i 

vardagen. De insåg att det skulle ta lång tid för återhämtning och att livet inte skulle 

bli detsamma (Simonÿ et al. 2017). De uppgav även nytillkomna känslor såsom 

ångest som de blev tvungna att lära sig hantera (Junehag et al. 2014).  
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Patienter uppgav att det var en tuff övergång (Junehag et al. 2014) men att det var 

möjligt att bygga på erfarenheterna av sjukdomen och komma ut på andra sidan med 

känslan av att det har blivit bättre (Simonÿ et al. 2015b).  

 

Självdisciplin och viljekraft är enligt Nicolai et al. (2017) nyckelfaktorer för att 

lyckas och bibehålla livsstilsförändringar efter akut kranskärlssjukdom. Vissa 

patienter uttryckte att de accepterade att deras livsstil behövde förändras och att 

förändringen skulle bestå för resten av livet. Med en stark viljekraft var de 

beslutsamma att hålla kvar den nya livsstilen för att inte återinsjukna (Dullaghan et 

al. 2014; Fålun et al. 2016). Patienter kunde däremot leva i förnekelse angående 

konsekvenserna av sin livsstil. En patient var övertygad om att hen aldrig skulle bli 

sjuk av rökning och ville därmed inte sluta röka (Nicolai et al. 2017). Vissa patienter 

kunde dock inte ändra sin livsstil på grund av fysiska begränsningar efter 

insjuknandet, trots att de hade viljan och beslutsamheten att förändra (Junehag et al. 

2014). Andra patienter var obeslutsamma och osäkra på om det var värt att göra 

livsstilsförändringar. De tvekade på ifall all möda verkligen skulle ge resultat i form 

av att de inte återinsjuknade (Nicolai et al. 2017; Simonÿ et al. 2017). Det förekom 

att vissa patienter ville förändra sin livsstil men att de inte helhjärtat gick in för det. 

De var förlåtande mot sig själva ifall de i framtiden skulle återgå till gamla vanor 

(Dullaghan et al. 2014). Vid livsstilsförändring kan det vara svårt att bryta gamla 

vanor samt att kliva ur sin bekvämlighet. Att behöva göra sig av med vanor som gett 

njutning och tröst kan leda till frustration hos personer då de varit en större del av 

deras liv (Hansen et al. 2017; Nicolai et al. 2017). 

 

I en studie ville man undersöka ifall ökad optimism hade påverkan på personers 

återhämtning efter akut koronart syndrom. Flertalet frågeformulär fylldes i och 

utvärderades under och efter 12 månader. En månad efter insjuknandet hade inte 

ökad optimism någon påverkan på livsstilsförändringar. Däremot efter 12 månader 

hade optimistiska personer slutat röka och förbättrat sin diet genom att inta mer frukt 

och grönsaker (Ronaldson et al. 2015). 
 

3.4 Yttre faktorer 
 

En yttre faktor var otydlighet från sjukvårdens sida kring sjukdomens 

allvarlighetsgrad vilket ledde till att patienter misstolkade deras hälsosituation och 

därmed inte var lika insatta i sin sjukdomsbild. Detta påverkade deras motivation till 

livsstils- och beteendeförändringar negativt (Dullaghan et al. 2014). Sjukvården var 

även otydliga vid information. Att otydligt informera patienter kring fysiska lyft 

orsakade onödig rädsla vilket ledde till att patienter inte vågade lyfta (Junehag et al. 

2014; Simonÿ et al. 2015a). En patient beskrev otydligheten som att hen i början inte 

ens vågade lyfta en penna (Junehag et al. 2014). Yttre faktorn otydlighet påverkade 

även patienters förmåga att ta till sig information under sjukhusvistelsen. Mycket 

information från olika personer i olika sammanhang försvårar även denna förmåga 

(Nicolai et al. 2017). 

 
De flesta patienter uttryckte behov av yttre stöd (Nicolai et al. 2017). Att prata med 

en sjuksköterska och kunna ställa frågor var en stor lättnad för patienter både då de 

befann sig på sjukhuset men även senare i hemmet. De uttryckte tacksamhet över att 

få hjälp med att hantera deras nya vardag (Simonÿ et al. 2015b; Wieslander et al.   
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2016). I en studie fick personer som förstagångs-insjuknat i akut kranskärlssjukdom 

utbildning i mindre grupper och därefter 12 månaders stöd i form av sms och 

telefonsamtal från sjukvården. Följsamheten till egenvård gällande medicinering, 

fysisk aktivitet och god kost ökade signifikant hos de som fick denna utbildning och 

stöd jämfört med de som fick vanlig vård (Hwang et al. 2015). 

  

Stöd från familj, vänner och grannar beskrevs ofta som främjande för att anta en 

hälsosam livsstil (Nicolai et al. 2017). Att uppleva närhet med sina vänner, kunna 

dela sina tankar och känslor samt få stöd från inte bara familjen men även från jobbet 

och kyrkan var andra bidragande faktorer till god återhämtning efter akut 

kranskärlssjukdom (Wieslander et al. 2016). Vissa personer upplevde dock ibland att 

närstående genom deras oro kunde hindra dem från ansträngande fysisk aktivitet då 

de ifrågasatte deras hjärtförmåga (Simonÿ et al. 2015b). 
 
En yttre faktor som hjärtskola var en mötesplats där patienter kunde träffa 

likasinnade. Genom att träffa andra patienter i liknande situation upplevde de alla 

stöd i form av uppmuntran och gemenskap (Simonÿ et al. 2015a; Wieslander et al. 

2016). Att umgås med likasinnade fungerade även som en inspirerande drivkraft. 

Genom att se andras framgång insåg de möjligheterna för sig själva också (Simonÿ et 

al. 2015a). Drivkraft till livsstilsförändring kunde även komma från framtida 

belöning. En patient uppgav att hen inte hade slutat röka eller börjat motionera om 

det inte var för att få ut något positivt i längden (Nicolai et al. 2017). 

 
Patienter kunde känna press från omgivningen över att förändra sin livsstil. De kände 

sig dömda och ville inte heller göra sig själva och andra besvikna genom att fortsätta 

med sina gamla ohälsosamma vanor (Hansen et al. 2017; Nicolai et al. 2017). Olika 

sociala miljöer kunde även spela roll vid livsstilsförändringar beroende på hur 

stödjande de var (Nicolai et al. 2017). 
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4. Diskussion 
 
 
Då patienter uttryckte behov av kunskap om sjukdomen, dess process samt 

sjukdomsorsaker och förebyggande åtgärder för att förändra sin livsstil (Hwang et al. 

2015; Nicolai et al. 2017; Saffi et al. 2014; Simonÿ et al. 2015b; Uysal et al. 2015; 

Wieslander et al. 2016) tolkas i denna uppsats som att sjukvården idag inte 

tillgodoser detta behov tillräckligt. Okunskap om den egna kroppen, osäkerhet kring 

hjärtats förmåga samt otydlig information kring fysiska begränsningar skapade en 

osäkerhet hos patienter vilket medförde obefogad inaktivitet (Fålun et al. 2016; 

Junehag et al. 2014; Nicolai et al. 2017; Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ et al. 2015b; 

Simonÿ et al. 2017; Wieslander et al. 2016). Svårigheter att hantera 

livsstilsförändringar gjorde att patienter inte lyckades förändra eller upprätthålla 

förändrade vanor (Fålun et al. 2016; Hansen et al. 2017; Junehag et al. 2014). 

Otydlig information från sjukvårdens sida om sjukdomens allvarlighetsgrad 

påverkade livsstilsförändringar negativt (Dullaghan et al. 2014). Otydligheten kunde 

även påverkas av olika information av olika personer i olika kontexter (Nicolai et al. 

2017). I Patientlagen (SFS 2014:821) står det att patienten ska få information om sitt 

hälsotillstånd samt metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Att informera 

patienten samt sätta in stöd för förändring är förebyggande åtgärder som ingår i det 

sekundärpreventiva arbetet (Socialstyrelsen 2009; 2017). I Patientlagen (SFS 

2014:821) står det även att informationen ska anpassas till personens ålder, mognad, 

erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Informatören 

ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och 

betydelsen av informationen. Informationen ska lämnas skriftligt om det behövs eller 

när hen ber om det. Litteraturstudiens resultat anses visa på brister i hälso- och 

sjukvårdens sätt att förmedla information. Genom att informera enligt Patientlagen 

och därmed också informera personcentrerat tror författarna att patientens 

kunskapsbehov skulle kunna tillgodoses i högre grad. Otydlighet skulle kunna 

förebyggas genom att sjukvårdspersonal som rutin ger skriftlig information till 

patienter. Detta kan styrkas med en studie (Piepoli et al. 2016) där patienter vid 

utskrivning från sjukhuset fick skriftlig information. Informationen bestod av tydliga 

behandlingsrekommendationer, en checklista på vilka riskfaktorer som finns i 

förhållande till deras hälsoparametrar exempelvis BMI eller rökning och 

rekommendationer kring livsstilsförändringar. De fick även information om åtgärder 

de kunde utföra som egenvård. Dessa patienter förstod i större grad innebörden av 

dessa rekommendationer och klarade på ett bättre sätt av den förändrade vardagen 

efter utskrivningen. Informationen kunde enligt patienter i en annan studie upplevas 

alltför medicinsk och fokuserad på fysisk aktivitet men innehållsfattig gällande 

kostförändringar. Muntlig information gavs inte heller alltid i skriftlig form, vilket 

patienterna hade önskat (Foust et al. 2012). 

 

Det krävs kunskap för att kunna utföra olika handlingar som främjar hälsa och liv. 

Vid ohälsa uppkommer nya behov som behöver tillgodoses. Enligt Orem skulle dock 

behoven kunna variera mellan olika individer (Hartweg 1991). Sjuksköterskan bör 

enligt författarna använda sig av personcentrerad omvårdnad för att kunna se vilka 

behov just denna enskilda individ har, som i detta fall kunskapsbehov och därmed 

kunna tillgodose dessa. Sjuksköterskan bör identifiera patientens resurser och 

begränsningar för att skapa de mest optimala förutsättningarna för att lyckas med 

livsstilsförändring (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Att patienter får adekvat   
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information och förstår den rätt ingår även i sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017). Sjuksköterskan bör informera men även 

exempelvis motivera patienten till att själv söka kunskap, ett förslag skulle kunna 

vara att läsa vårdguiden 1177 och/eller officiella hemsidor exempelvis Hjärt-

Lungfonden. Enligt Orems egenvårdsteori skulle detta vara ett stöttande 

omvårdnadssystem där sjuksköterskan identifierat brister och upprättat åtgärder där 

patienten själv tillgodoser bristerna (Hartweg 1991). 

 

Okunskap och felaktiga föreställningar om vikten av livsstilsförändringar gjorde att 

patienter inte ville förändra sin livsstil (Hansen et al. 2017). Vissa patienter levde i 

förnekelse av konsekvenserna av sina riskfaktorer och förändrade därför ej dessa 

(Nicolai et al. 2017). Detta styrks av en annan studie där patienter missuppfattade 

vad dåliga livsstilsvanor kunde leda till. Detta var en av de vanligaste anledningarna 

till att patienter inte gjorde livsstilsförändringar (Condon & McCarthy 2005). Enligt 

författarna bör sjuksköterskan därför informera patienten och understryka att hälso- 

och sjukvårdspersonal har skyldigheter enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Den legitimerade sjuksköterskans vårdmetoder bör även enligt 

kompetensbeskrivningen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Sjuksköterskan bör tillämpa bästa tillgängliga evidens och beprövad erfarenhet i alla 

steg i omvårdnadsprocessen (Svensk sjuksköterskeförening 2017). I ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor redogörs det att sjuksköterskan aktivt ska utveckla och basera sin 

professionella kunskap på forskning. Detta för att driften av verksamheten ska vara 

evidensbaserad (Svensk sjuksköterskeförening 2012). Genom att understryka att 

vården bedrivs enligt dessa lagar och författningar samt att det är konstaterat att 

bland annat fysisk aktivitet, rökning och kost påverkar risken för hjärt- och 

kärlsjukdom (Muir 2009; Perk et al. 2012; SWEDEHEART 2018) tror författarna att 

patienter med felaktig föreställning ska förstå vikten av livsstilsförändring och 

därmed genomföra dessa.  

 

Patienter ändrade sin livsstil i egen takt, omfattning och tycke (Dullaghan et al. 2014; 

Fålun et al. 2016; Nicolai et al. 2017; Wieslander et al. 2016). Därför bör alla 

personer ses som enskilda individer som ska vara med och bestämma gällande deras 

livsstilsförändringar. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patientens 

självbestämmande och integritet respekteras. Patienten ska i möjligaste mån 

medverka och delta i sin vård gällande utformning och genomförande. 

Självbestämmande och respekt är även grundstenar i den personcentrerade 

omvårdnaden som genom det delade beslutsfattandet leder till att patienter känner 

välbefinnande, tillfredställelse samt delaktighet i vården (McCance & McCormack 

2013). Detta stärks av en studie där patienter upplevde deltagandet i vården som att 

ta ansvar för sitt sjukdomstillstånd, att fylla de kunskapsluckor de ansåg sig ha samt 

att de blev sedda som enskilda individer, med specifika behov. En känsla av att de 

var en del av vården och att de fick sina känslor, tankar, önskemål och behov 

bekräftade (Eldh et al. 2005). 

  

I personcentrerad omvårdnad bör sjuksköterskan uppmärksamma patientens 

övertygelser och värderingar för att tydligt kunna förstå vad patienten värderar i sitt 

liv (McCance & McCormack 2013). Att identifiera vad patienten värderar i sitt liv 

skulle kunna vara av betydelse då patienter kunde ha svårigheter med att göra sig av 

med ohälsosamma vanor som de värderar som njutningsfulla (Hansen et al. 2017;   
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Nicolai et al. 2017). Sjuksköterskan bör enligt den personcentrerade omvårdnaden 

(McCance & McCormack 2013) även vara medveten om sina egna värderingar, detta 

då egna övertygelser kan påverka beslut rörande patienten. Författarna tolkar detta 

som att sjuksköterskan inte bör döma vanor som patienten värderar som 

njutningsfulla eller nonchalerar patientens svårigheter med att sluta med dessa. 

Genom att se patienten som en enskild individ och tillsammans diskutera vad hen 

värderar och sätta mål därefter görs målen mer effektiva. Att sätta upp mål som 

patienten inte tycker är önskvärda ger ingen god effekt (Wade 2009). Att sätta upp 

individuella mål är även relevant då livsstilsförändring visade sig påverkas av hur 

många ohälsosamma livsstilsvanor patienter hade. Individuella livsstilsmål som 

riktar sig mot flera beteenden samtidigt bör då i dessa fall sättas in (Saffi et al.2014; 

Steca et al. 2017). 

 

I denna uppsats resultat påvisades det att individuella mål är av betydelse då inre 

faktorer såsom rädsla, optimism, självdisciplin och viljekraft kunde bidra till 

förändring (Dullaghan et al. 2014; Fålun et al. 2016; Hansen et al. 2017; Junehag et 

al. 2014; Nicolai et al. 2017; Ronaldson et al. 2015; Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ et 

al. 2017). Just viljekraft skulle kunna vara en inre faktor av betydelse enligt 

författarna. Detta då egenvård enligt Orem är handlingar som människan på eget 

initiativ utför för sig själv (Hartweg 1991). Om patienten inte har viljan eller 

beslutsamheten att utföra nödvändiga handlingar skulle livsstilsförändringen enligt 

författarna kunna påverkas negativt. I vissa fall hade patienter viljekraft men inte ork 

till livsstilsförändring (Junehag et al. 2014). Detta styrks av en studie där patienter 

uppgav att det vanligaste symtomet ca 6-12 månader efter hjärtinfarkten var trötthet. 

Olika former av fatigue framkom som gjorde att patienter kände sig generellt fysiskt 

utmattade och sömniga. Fysisk trötthet, mental trötthet och koncentrationssvårigheter 

samt ingen drivkraft eller motivation till att göra något gjorde att livsstilsförändringar 

och socialt umgänge var svåra att förhålla sig till efter infarkten (Gwaltney et al. 

2017). Vissa patienter som ändrar sin livsstil kan drabbas av oväntade konsekvenser 

såsom viktuppgång vid rökavvänjning. Dålig hantering i form av att kompensera en 

riskfaktor med en annan kräver insatser från sjukvården (Dehghani et al. 2017; 

Nicolai et al. 2017). Uppföljningen borde genomsyras av en helhetssyn på människan 

där man inte endast ser på sjukdomen och livsstilsförändringarna. Sjuksköterskan bör 

ta hänsyn till den enskilde individens situation och inte döma icke-förändring som 

ovilja utan att det kan bero på de nämnda inre faktorerna. 

 

Yttre faktorer som stöd från sjukvården, närstående och personer i samma situation 

främjade livsstilsförändring efter akut kranskärlssjukdom (Hwang et al. 2015; 

Nicolai et al. 2017; Simonÿ et al. 2015a; Simonÿ et al. 2015b; Wieslander et al. 

2016). Närstående kunde dock i vissa fall hålla tillbaka patienter vid fysisk aktivitet 

på grund av oro (Simonÿ et al. 2015b). Då detta resultat visar på att stöd är en viktig 

yttre faktor anser författarna att hjärtskola är en viktig åtgärd. Detta för att få stöd 

från sjukvården men även från likasinnade. Om patienter även tar med sina 

närstående till hjärtskolan kan närstående också finna stöd. Hjärtskolan skulle även 

kunna bidra med kunskap till närstående vilket skulle kunna förhindra att de håller 

tillbaka patienterna på grund av sin oro och okunskap. Hjärtskolan skulle även kunna 

bidra med inspiration till livsstilsförändring hos närstående. Detta skulle vara 

optimalt då livsstilsförändring hos närstående främjar patientens livsstilsförändring 

enligt studier som visar på att familj och vänner har en signifikant roll vid   
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livsstilsförändring efter akut kranskärlssjukdom (Astin et al. 2014; Yehle et al. 

2012). Resultatet i denna uppsats påvisar att yttre faktorer som ogynnsam eller 

gynnsam omgivning påverkade livsstilsförändring (Hansen et al. 2017; Nicolai et al. 

2017). Detta kan styrkas av studier där närstående som också förändrade sin livsstil 

tillsammans med patienten gav motivation och uppmuntran vilket främjade 

förändringarna. Brist på stöd och närstående som inte förändrade sina ohälsosamma 

vanor försvårade förändringarna för patienter (Astin et al. 2014; Yehle et al. 2012). 

Familjestödsprogram som Socialstyrelsen rekommenderat visar ytterligare på att 

närstående spelar en central roll i det sekundärpreventiva arbetet för att förändra 

ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2017). Närstående kan även relateras till 

Orems egenvårdsteori där åtgärder som människan med egen handlingskraft utför för 

sig själv och sina närstående kan beskrivas som egenvård. Närstående är därmed 

viktiga då de kan kompensera för patientens bristande egenvårdskapacitet (Hartweg 

1991).  

 

En aspekt av hjärtskola var att många patienter inte hade något intresse av att delta i 

hjärtrehabilitering på grund av att de upplevde att det var pinsamt och svårt att 

etablera sociala kontakter. Psykiskt ostabilt mående, svårt att ta sig till 

hjärtrehabilitering och ekonomiska hinder var andra anledningar till att de inte ville 

delta (Piepoli et al. 2016). Ett annat hinder var att patienter ansåg sig vara olämpliga 

för programmet tillsammans med bristande kunskap och/eller missuppfattningar 

angående hjärtrehabilitering såsom syftet med programmet. Sjuksköterskan bör 

därför informera tydligare gällande hjärtrehabilitering för att öka antalet deltagare 

(Herber et al. 2017).  

 

Att insjukna i akut kranskärlssjukdom var en viktig händelse i patienters personliga 

liv som innebar förändring. Livsperspektivet förändrades och nya insikter tillkom 

(Fålun et al. 2016; Junehag et al. 2014; Simonÿ et al. 2017; Wieslander et al. 2016). 

Detta tolkar författarna som transition då det kan förklaras som en slags passage från 

ett stabilt tillstånd till ett annat som sker över tid. En förändring skulle vara att 

drabbas av akut kranskärlssjukdom vilket skulle kunna utlösa en transition (Meleis et 

al. 2000). I en studie beskrev patienter att konfrontationen av kronisk sjukdom gjorde 

att de hamnade i en extraordinär fas med tumult och bedrövelse. Över tid kunde de 

dock övergå till en ordinär fas där den kroniska sjukdomen inkluderades i deras liv 

(Telford et al. 2006).  

 

En lång och svår övergång där livet inte blir desamma väntade de patienter som hade 

insjuknat (Dullaghan et al. 2014; Junehag et al. 2014; Nicolai et al. 2017; Simonÿ et 

al. 2015b; Simonÿ et al. 2017; Wieslander et al. 2016). Sjuksköterskan är en 

nyckelperson som kan skapa så bra förutsättningar för en transition som möjligt. 

Genom omvårdnad och motivation kan patienten få en lyckad transition (Bohner 

2017; Meleis et al. 2000). Sjuksköterskan bör enligt författarna dock tänka på den 

personcentrerade omvårdnaden då en studie visade på att patienters övergång var 

unika och inte nödvändigtvis linjära (Telford et al. 2006). Författarna tolkar sitt 

resultat som att en transition kan vara en svår och krävande period där sjukvården 

kan främja övergången. När övergången lyckats har patienter förändrat sin livsstil 

vilket skulle kunna resultera i förbättrad total hälsa och liv.  
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4.1 Metoddiskussion 

 

Som ett kriterium strävades det efter hög validitet och då även hög reliabilitet. 

Studiens validitet avser att det som studeras är relevant i sammanhanget, det vill säga 

i vilken omfattning resultatet förhåller sig till syftet med studien. Reliabiliteten 

beskriver tillförlitligheten/pålitligheten i mätningen (SBU 2014). Vid hög reliabilitet 

mäter ett instrument samma sak och på samma sätt varje gång det används (Segesten 

1997). Kontinuerligt under litteraturstudiens arbete försäkrades det att alla delar av 

arbetet överensstämdes med syftet. Detta för att arbetet skulle ha en hög validitet, det 

vill säga att resultatet svarar på syftet (Segesten 1997).  

 

För att besvara studiens syfte valdes designen allmän litteraturstudie med ett 

systematiskt tillvägagångssätt enligt beskrivningarna av Forsberg och Wengström 

(2016). Genom denna design sammanställdes tidigare forskning inom området, vilket 

ansågs vara ett relevant förfarande för syftet. 

 

I denna litteraturstudie inkluderades både män och kvinnor i alla åldrar från 18 år. 

Urvalskriterierna ökade möjligheterna till att få området belyst utifrån olika 

erfarenheter vilket gör resultatet mer generaliserbart. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar inkluderades. Kvalitativa artiklar valdes för att få mer 

djupgående forskning genom intervjuer. De kvantitativa artiklarna stärkte de 

kvalitativa genom statistik med validerade mätinstrument samt att de bidrog med 

större population (Graneheim & Lundman 2012). Att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar var en styrka i denna litteraturstudie då detta gav ett mer 

omfattande resultat.  

 

Vid de första pilotsökningarna valdes västvärlden som avgränsat geografiskt område. 

Då antalet träffar inte ansågs vara tillräckligt för att besvara studiens syfte gjordes en 

avvägning mellan att utöka antalet publiceringsår eller utöka geografisk avgränsning. 

Beslutet att inkludera artiklar från hela världen togs då den senaste forskningen 

värderades ha större betydelse än den geografiska begränsningen. Beslutet påverkade 

litteraturstudiens neutralitet genom att ett aktivt val gjordes utifrån författarnas 

värderingar. Hade dessa värderingar varit annorlunda hade troligen litteraturstudiens 

resultat sett annorlunda ut. Ifall den geografiska avgränsningen hade behållits och 

äldre forskning inkluderats hade litteraturstudiens resultat kanske inte varit aktuellt i 

förhållande till dagens forskning, men troligen mer överförbart till den svenska 

vården. Att litteraturstudiens nuvarande resultat inkluderar artiklar från hela världen 

kan ses som en svaghet då resultatet inte är fullt överförbart till den svenska hälso- 

och sjukvården och dess lagar och författningar. Majoriteten av resultatartiklarna är 

dock ifrån västvärlden vilket gör att det ändå ökar överförbarheten. Genom att 

inkludera artiklar från hela världen anses litteraturstudiens resultat var mer 

generaliserbart än överförbart till den svenska sjukvården. Att litteraturstudiens 

nuvarande resultat är baserat på den senaste forskningen anses vara en styrka. 

Datainsamlingen skedde i databaser som innefattar vetenskaplig forskning. Att 5 

databaser användes anses vara en styrka i arbetet då detta gav tillgång till en större 

och mer omfattande kvantitet. Databaserna delades upp och sökningar efter relevanta 

artiklar skedde individuellt. En svaghet i denna strategi är att författarna är olika 

individer med olika erfarenhet och kunskap om datasökning. Då datainsamlingen är 

tydligt beskriven och sökschemat för inkluderade artiklar presenteras i tabell 1 kan 

samma eller liknande resultat uppnås om datainsamlingen skulle upprepas. Detta  
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innebär att datainsamlingen har en hög reliabilitet då enligt Forsberg & Wengström 

(2016) hög reliabilitet är liktydig med reproducerbarhet.  

 

De booleska sökorden AND och OR användes samt trunkering (Forsberg & 

Wengström, 2016). Detta anses vara en styrka i arbetet då dessa sökord skapar 

variation i sökkombinationer vilket genererar olika sökresultat med flertalet olika 

artiklar. Innan analysarbetet påbörjades utfördes nya sökningar med samma sökord. 

Detta anses vara en styrka i arbetet då det kontrollerades att ingen relevant artikel 

oavsiktligt förbisågs samt att det strävades efter att resultatet skulle innefatta den 

senaste forskningen. 

 

Då resultatartiklarnas relevans relaterat till litteraturstudiens syfte granskades både 

individuellt och gemensamt stärks litteraturstudiens validitet då man verkligen 

studerat det som är avsett att studeras (Segesten 1997). En svaghet i arbetet är att 

endast artiklar som var tillgängliga utan kostnad via Linköpings Universitet 

inkluderades. Detta innebär att relevanta artiklar som hade kunnat påverka resultatet 

inte kunnat inkluderats. Kvalitetsgranskning skedde individuellt och diskuterades 

sedan gemensamt vilket anses vara en styrka i arbetet. Det ställdes höga krav på de 

artiklar som skulle inkluderas i resultatet. Artiklarna skulle svara väl på 

granskningsmallarnas kriterier vilket anses vara en styrka i arbetet då 

resultatartiklarna endast är av hög eller medelhög kvalitet. Kvalitetsgranskning av 

artiklar var dock något författarna inte hade erfarenhet av vilket kan vara en svaghet 

då artiklar omedvetet har kunnat bedömas felaktigt vilket påverkar reliabiliteten 

negativt. 

 

Graneheim och Lundmans (2012) analysbeskrivningar låg till grund för 

litteraturstudiens analys. Däremot gjordes inte en komplett kvalitativ innehållsanalys 

då både kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserades tillsammans. 

Litteraturstudiens analys hade därför inte de korrekta kriterierna för att kunna 

benämnas kvalitativ innehållsanalys. Detta kan tolkas som inkorrekt men anses ändå 

vara en styrka då det identifierades samband mellan de kvalitativa och kvantitativa 

artiklarna genom att de hade liknande resultat. En styrka i analysen var att 

resultatartiklarna systematiskt analyserades gemensamt därav anses risken för 

misstolkningar minska vilket bör stärka reliabiliteten. Dock kan reliabiliteten ha 

påverkats negativt av författarnas förförståelse och värderingar trots medvetenhet om 

detta och strävan efter neutralitet. Reliabilitet påverkas av värdering då resultatet kan 

bli annorlunda om analysen upprepas av någon eller några andra med andra 

värderingar. Genom att redovisa citat och exempel på analysprocessen i tabell 2 ges 

det möjlighet att bedöma identifieringen av kategorier och uppmärksamma 

eventuella feltolkningar. I litteraturstudien presenteras 4 huvudkategorier som 

påverkar personers genomförande av livsstilsförändringar i efterförloppet av akut 

kranskärlssjukdom. En medvetenhet finns dock om att det kan finnas fler kategorier 

än de som identifierats och presenterats i denna litteraturstudie. 

 

Att resultatartiklarna var originalartiklar samt peer-reviewed enligt UlrichsWeb och 

därmed publicerade i en vetenskapligt granskad tidskrift anses vara en styrka i denna 

litteraturstudie. Genom att resultatartiklarna haft tillstånd från etisk kommitté eller 

där grundliga etiska överväganden gjorts, är denna litteraturstudie etiskt försvarbar. 

Resultatartiklarna var skrivna på engelska och då ingen av författarna har engelska   
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som modersmål kan oavsiktliga missförstånd ha påverkat resultatet vilket är en 

svaghet i denna litteraturstudie. 

 

4.2 Kliniska implikationer  
 

Sjuksköterskan bör vara medveten om den multifaktoriella process som 

livsstilsförändring innebär för patienten. Sjuksköterskan bör arbeta personcentrerat 

för att identifiera det som främjar och/eller hämmar livsstilsförändring samt därefter i 

samverkan patienten planera individuella mål och åtgärder. Information bör enligt 

resultatet erhållas både muntligt och skriftligt för att öka tydligheten och därmed 

optimera patientens förståelse och kunskap. Detta resultat skulle kunna överföras till 

andra patientgrupper där en sjukdom erfordrar livsstilsförändring, exempelvis 

rökavvänjning vid lungsjukdom.  

 

4.3 Konklusion 
 

Genomförandet av livsstilsförändring i efterförloppet av akut kranskärlssjukdom 

påverkas av flera faktorer. I det sekundärpreventiva arbetet bör hälso- och sjukvården 

arbeta personcentrerat för att kunna anpassa sig efter patientens individuella behov 

och förutsättningar. Behoven bör tillgodoses genom tydlig information om 

sjukdomen men även andra aspekter såsom livsstilsförändring och hantering av 

förändring. Patienten behöver stöd från sjukvården, likasinnade och närstående för 

att kunna förändra sin livsstil. Inre faktorer såsom beslutsamhet och vilja påverkar 

också den transition som patienten genomgår efter att ha insjuknat och som vid en 

lyckad övergång leder till att patienten ändrar sin livsstil. 

 

4.4 Framtida forskning  
 
Vidare forskning kring hjärtskola och hur man kan öka antalet deltagare skulle enligt 

författarna vara relevant för problemområdet. Detta då hjärtskola var en märkbar 

faktor gällande genomförandet av livsstilsförändring i efterförloppet av akut 

kranskärlssjukdom.  



21 
 

Referenser 
Resultatstudierna är markerade med * 

 

Astin, F., Horrocks, J. & Closs, S. J. (2014). Managing lifestyle change to reduce 

coronary risk: a synthesis of qualitative research on peoples’ experiences. BMC 

Cardiovascular Disorders, 14(96). 

 

Bohner, K. (2017). `Theory description, critical reflection, and theory evaluation of 

the transitions theory of meleis et al according to Chinn and Kramer (2011) ́. 

Advances In Nursing Science, 40(3), ss. E1-E19. 

 

Cavanagh, S. J. (1991). Orem's model in action, London: Palgrave Macmillan. 

 

Condon, C. & McCarthy, G. (2005). 'Lifestyle changes following acute myocardial 

infarction: Patients perspectives'. European Journal Of Cardiovascular Nursing, 

5(1), ss. 37–44. 

 

*Dehghani, P., Habib, B., Windle S.B., et al. (2017). Smokers and postcessation 

weight gain after acute coronary syndrome. Journal of the American Heart 

Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, 6(4). 

 

*Dullaghan, L., Lusk, L., McGeough, M., Donnelley, N. H. & Fitzsimons, D. (2014). 

’I am still a bit unsure how much of a heart attack it really was!’ Patients presenting 

with non ST elevation myocardial infarction lack understanding about their illness 

and have less motivation for secondary prevention. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 13(3), ss. 270–276.  

 

Eldh, A. C., Ehnfors, M. & Ekman, I. (2005). 'The meaning of patient participation 

for patients and nurses at a nurse-led clinic for chronic heart failure'. European 

Journal Of Cardiovascular Nursing, 1, ss. 45 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning, Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Foust, J., Vuckovic, N. & Henriquez, E. (2012). `Hospital to home health care 

transition: Patient, caregiver and clinician perspectives´. Western Journal Of Nursing 

Research, 34(2), ss. 194–212.  

 

*Fålun, N., Fridlund, B., Schaufel, M. A., Schei, E. & Norekvål, T. M. (2016). 

'Patients’ goals, resources, and barriers to future change: A qualitative study of 

patient reflections at hospital discharge after myocardial infarction'. European 

Journal of Cardiovascular Nursing, 15(7), ss. 495–503. 

 

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I Granskär, M. 

& Höglund-Nielsen, B. (red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och 

sjukvård. Lund: Studentlitteratur; 2012, ss 187–200.  



22 
 

 

Gwaltney, C., Reaney, M., Krohe, M., Martin, M., Falvey, H. & Mollon, P. (2017). 

`Symptoms and functional limitations in the first year following a myocardial 

infarction: A qualitative study´. The Patient, 10(2), ss. 225–235. 

 

*Hansen, E. C. & Nelson, M. R. (2017). 'Staying a smoker or becoming an ex-

smoker after hospitalisation for unstable angina or myocardial infarction'. Health: An 

Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine, 21(5), 

ss. 461–477. 

 

Hartweg, D. L. (1991). Dorothea Orem: self-care deficit theory. Newbury Park: 

SAGE. 

 

Herber, O. R., Smith, K., White, M. & Jones, M. C. (2017). 'Just not for me' - 

contributing factors to nonattendance/noncompletion at phase III cardiac 

rehabilitation in acute coronary syndrome patients: a qualitative enquiry. Journal of 

Clinical Nursing, 26(21–22), ss. 3529–3542. 

 

*Hwang, S. Y. & Kim, J. S. (2015). Risk factor-tailored small group education for 

patients with first-time acute coronary syndrome. Asian Nursing research, 9(4), ss. 

291–297. 

*Junehag, L., Asplund, K. & Svedlund, M. (2014). 'Perceptions of illness, lifestyle 

and support after an acute myocardial infarction'. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 28(2), ss. 289–296. 

 

Kotseva, K., Wood, D., De Bacquer, D., et al. (2016). EUROASPIRE IV: A 

European Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic 

management of coronary patients from 24 European countries. European Journal of 

Preventive Cardiology, 23(6), ss. 636–648. 

 

Lindahl, B. & Wallentin, L. (red.). (2010). Akut kranskärlssjukdom, Stockholm: 

Liber. 

 

LiU. Granskningsmall kvalitativa studier. 

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/Mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf 

SBU (2013). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – En handbok. 

Modifierad av Bathsevani 2006 och 2008. Tillgänglig: LISAM, Medicinska 

fakulteten, Linköpings universitet [2017-11-25] 

 

LiU. Granskningsmall quasi-experimentella studier. 

http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/index.html RCN, Centre for 

Evidencebased Nursing, University of York and Scholl of Nursing, Midwifery and 

Health Visiting, University, University of Manchester (1998). Modifierad av C 

Forsberg och Y Wengström 2008. Ytterligare modifiering gjord av C Berterö 2012. 

Tillgänglig: LISAM, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet [2017-11-25] 

 

LiU. Granskningsmall RTC-studier. 

http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/index.html RCN, Centre for 

Evidencebased Nursing, University of York and Scholl of Nursing, Midwifery and 

Health Visiting, University, University of Manchester (1998). Modifierad av C   

http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/Mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf
http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/index.html
http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/50/index.html


23 
 

Forsberg och Y Wengström 2008. Ytterligare modifiering gjord av C Berterö 2012. 

Tillgänglig: LISAM, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet [2017-11-25] 

 

McCance, T. & McCormack, B. (2013). Personcentrerad omvårdnad. I Leksell, J. & 

Lepp, M. (red.) Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber, ss. 81–110. 

 

Meleis, A. I., Sawyer L. M., Im, E. O., Hilfinger-Messias, D. K. & Schumacher, K. 

(2000). ´Experiencing transitions: An emerging middle-range theory´. Advances In 

Nursing Science, 23(1), ss. 12–28. 

 

Mohammadpour, A., Rahmati Sharghi, N., Khosravan, S., Alami, A. & Akhond, M. 

(2015). `The effect of a supportive educational intervention developed based on the 

Orem´s self-care theory on self-care ability of patients with myocardial infarction: a 

randomised controlled trial`, Journal of Clinical Nursing, 24(11–12), ss. 1686–1692. 

 

Muir, R. L. (2009). `Peripheral arterial disease: Pathophysiology, risk factors, 

diagnosis, treatment, and prevention`. Journal of Vascular Nursing, 27(2), ss. 26–30.  

 

*Nicolai, J., Müller, N., Noest, S., Wilke S., Schultz, J. H., Gleißner, C., Eich, W. & 

Bieber, C. (2017). To change or not to change - that is the question: a qualitative 

study of lifestyle changes following acute myocardial infarction. Chronic illness, 

0(0), ss. 1–17.  

 

Northern Nurses’ Federation (2003). Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i 

Norden. http://ssn-norden.dk/wp-content/uploads/2016/01/SSNs-etiske-

retningslinjer.pdf [2017-11-25] 

 

Perk, J., De Backer, G., Gohlke, H., et al. (2012). European Guidelines on 

cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint 

Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on 

Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by 

representatives of nine societies and by invited experts). European Heart Journal, 

33(13), ss. 1635–1701. 

 

Piepoli, M., Corra, U., Giannuzzi, P., Dendale, P., Frederix, I., Prescott, E., Schmid, 

J., Cupples, M., Deaton, C., Doherty, P., Graham, I., Hansen, T., Jennings, C., 

Landmesser, U., Marques-Vidal, P., Vrints, C., Walker, D., Bueno, H. & Fitzsimons, 

D. (2016). 'Challenges in secondary prevention after acute myocardial infarction: A 

call for action'. European Journal Of Cardiovascular Nursing, 16(5), ss. 369–380.  

 

Roffi, M., Patrono, C., Collet, J. P., et al. (2016). 2015 ESC Guidelines for the 

management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent 

ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary 

Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the 

European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 37(3), ss. 267–315. 

 

*Ronaldson, A., Molloy, G. J., Wikman, A., Poole, L., Kaski, J. C. & Steptoe, A. 

(2015). Optimism and recovery after acute coronary syndrome: a clinical cohort 

study. Psychosomatic Medicine, 77(3), ss. 311–318.  

http://ssn-norden.dk/wp-content/uploads/2016/01/SSNs-etiske-retningslinjer.pdf


24 
 

 

*Saffi, M. A., Polanczyk, C. A. & Rabelo-Silva, E. R. (2014). Lifestyle interventions 

reduce cardiovascular risk in patients with coronary artery disease: a randomized 

clinical trial. European Journal of Cardiovascular Nursing, 13(5), ss. 436–443. 

SBU (2014). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: En handbok. 2 uppl. 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

 

Segesten, K. (1997). Vårdforskarens ordbok, Stockholm: Liber. 

 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Socialdepartementet.  

 

SFS 2014: 821. Patientlagen. Socialdepartementet. 

 

*Simonÿ, C.P., Pedersen, B. D, Dreyer, P. & Birkelund, R. (2015a). 'Dealing with 

existential anxiety in exercise based cardiac rehabilitation: A phenomenological 

hermeneutic study of patients' lived experiences'. Journal of Clinical Nursing, 

24(17–18), ss. 2581–2590. 

 

* Simonÿ, C.P., Pedersen, B. D, Dreyer, P. & Birkelund, R. (2015b). 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. International Journal of 

Qualitative Studies on Health and Well-being, 10. 

 

* Simonÿ, C.P., Pedersen, B. D, Dreyer, P. & Birkelund, R. (2017). It is not just a 

minor thing – A phenomenological-hermeneutic study of patients’ experiences when 

afflicted by a minor heart attack and participating in cardiac rehabilitation. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 31(2), ss. 232–240.  

 

Socialstyrelsen (2009). Termbank – sekundärprevention 

http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=412 [2017-11-28] 

 

Socialstyrelsen (2016). Statistik om hjärtinfarkt 2016 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-23 [2017-11-21] 

 

Socialstyrelsen (2017). Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20734/2017-11-3.pdf 

[2017-11-28] 

 

*Steca, P., Monzani, D., Greco, A., et al. (2017). Stability and change of lifestyle 

profiles in cardiovascular patients after their first acute coronary event. PLoS ONE, 

12(8). 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2012). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf [2017-11-28] 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-  

http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=412
http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=412
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-23
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20734/2017-11-3.pdf


25 
 

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

[2017-11-28] 

 

SWEDEHEART (2017). Årsrapport 2016.  

http://www.ucr.uu.se/swedeheart/arsrapport-2016?task=document.viewdoc&id=1184 

[2017-11-19] 

 

SWEDEHEART (2018). Årsrapport 2017.  

http://www.ucr.uu.se/swedeheart/component/edocman/swedeheart-arsrapport-2017-

swedish-svensk/viewdocument?Itemid= [2018-02-19] 

 

Telford, K., Kralik, D. & Koch, T. (2006). Acceptance and denial: implications for 

people adapting to chronic illness: literature review. Journal of Advanced Nursing, 

55(4), ss. 457–464. 

 

*Uysal, H. & Ozcan, Ş. (2015). 'The effect of individual education on patients’ 

physical activity capacity after myocardial infarction'. International Journal of 

Nursing Practice, 21(1), ss. 18–28. 

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. https://publikationer.vr.se/produkt/god-

forskningssed/ [2017-11-25] 

 

Wade, D. T. (2009). Goal setting in rehabilitation: an overview of what, why and 

how. Clinical Rehabilitation, 23(4), ss. 291–295. 

 

*Wieslander, I., Mårtensson, J., Fridlund, B. & Svedberg, P. (2016). Women’s 

experiences of how their recovery process is promoted after a first myocardial 

infarction: Implications for cardiac rehabilitation care. International Journal of 

Qualitative Studies on Health and Well-being, 11, ss. 1–11. 

 

World Health Organization (May 2017). Fact sheet – Cardiovascular diseases 

(CVDs).  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/ [2017-11-19] 

 

Yehle, K. S., Chen, A. M., Plake, K. S., Yi, J.S. & Mobley, A. R. (2012). A 

qualitative analysis of coronary heart disease patient views of dietary adherence and 

web-based and mobile-based nutrition tools. Journal of Cardiopulmonary 

Rehabilitation & Prevention, 32(4), ss. 203–209. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ucr.uu.se/swedeheart/arsrapport-2016?task=document.viewdoc&id=1184
http://www.ucr.uu.se/swedeheart/arsrapport-2016?task=document.viewdoc&id=1184
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/en/


 

Referens Syfte Metod Resultat Kvalitet 

B
ila

g
a

 1
. P

resen
ta

tio
n

 a
v

 v
a

ld
a

 a
rtik

la
r
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Canada 

Undersöka hur rökstopp efter akut 

koronart syndrom påverkar vikten under 

en 12-månadersperiod. 

Kvantitativ.  

12-månaders 

uppföljning. 

(n=302) 

Bortfall (n=130) 

Även ifall patienterna rökte färre cigaretter efter att de fått sin akut 

koronart syndrom-diagnos, visade resultatet att 3 av 5 patienter ändå 

fortsatte röka 12 månader efter diagnosen. De som lyckas sluta röka 

gick däremot upp i snitt 4,8 kg. Därför bör man vid livsstilsförändringar 

hitta strategier för att inte kompensera rökningen med annan riskfaktor. 

 

Hög 

(86,4%) 

Dullaghan et al. 2014 

 

England 

Att utforska och jämföra patienters 

sjukdomsinsikt och motivation för 

beteendeförändringar efter en 

hjärtinfarkt som behandlats med olika 

metoder. 

 

Kvalitativ. 

Intervjustudie 

(n=15) 

 

Otydligheten kring NSTEMI (hjärtinfarkt utan ST-höjning) diagnosen 

(från sjukvårdens sida) ledde till att patienter inte var lika insatta i sin 

sjukdomsbild och allvarlighetsgrad, vilket i sin tur påverkade deras 

sjukdomsuppfattning och motivation till livsstils- och 

beteendeförändringar på ett negativt sätt. NSTEMI patienter tenderade 

till att se sitt sjukdomstillstånd som mindre allvarligt jämfört med andra 

patienter som låg inne på hjärtavdelningen. NSTEMI patienter såg inte 

sin behandling som en prioritet eller som något som räddar deras liv, till 

skillnad från patienter som fått PCI (Percutan Coronar Intervention) och 

STEMI (Hjärtinfarkt med ST-höjning) -gruppen. 

  

Hög 

(85,7%) 

Fålun et al. 2016 

 

Sverige, Norge 

Att under sjukhustiden identifiera 

patienters mål, resurser och uppfatta 

hinder inför framtida förändringar. 

 

Kvalitativ. 

Semi-

strukturerad 

intervjustudie.  

(n=20) 

Patienter som diagnostiseras med myocardial infarction upplevde att 

utskrivning var en utmaning då de inte var insatta och inte förstod hur 

de skulle leva med kardiovaskulär sjukdom. Vissa upplevde något som 

en uppenbarelse, vilket gjorde att de såg på livet ur ett positivt 

perspektiv, medan andra inte förändrade något i deras vardag. 

  

Hög 

(95,2%) 

Hansen et al. 2017 

 

Australien 

 

Att bättre kunna förstå processer av 

pågående rökning eller att sluta röka 

efter att ha varit inlagd på sjukhus för 

akut koronat syndrom och veta att 

vikten av att sluta röka är en 

sekundärprevention för att inte drabbas 

av kardiovaskulära sjukdomar. 

 

Kvalitativ. 

Semi-

strukturerad 

intervjustudie.  

(n=32) 

Visade att rökning och att sluta röka är ett komplext samband som 

involverar patienters sociala förmåga och kontext vilket kan kopplas till 

patienters identitet. Förståelse för vikten av att sluta röka varierade likaså 

beslutsamheten. Resultatet visade också att händelser såsom 

sjukhusinläggningen och i vissa fall kardiovaskulära diagnoser var 

viktiga för att kunna sluta röka. 

Hög 

(85,7%) 

Hwang et al. 2015 

 

Sydkorea 

Att utvärdera effekterna av en 

riskfaktorsutbildning i smågrupp samt 

stödjande textmeddelanden gällande 

bland annat följsamhet till egenvård. 

 

Kvantitativ. 

Quasi-

experimentell. 

(n=88) 

Bortfall (n=14) 

Följsamhet till egenvård gällande medicinering, fysisk aktivitet och god 

kost ökade signifikant hos de i interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen som fick vanlig utbildning och stöd. 

 

 

 

 

 

Hög 

(95,5%) 
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Junehag et al. 2014 

 

Sverige 

Att beskriva patienters individuella 

uppfattningar av livsstil och stöd ett år 

efter akut hjärtinfarkt, med eller utan ett 

mentorskap. 

 

Kvalitativ. 

Intervjustudie. 

(n=20) 

Ingen skillnad mellan patienter med eller utan mentorskap. Mentorskap 

uttrycktes dock vara ett värdefullt stöd för patienterna. De båda 

grupperna hade en positiv syn på framtiden trots nytillkomna fysiska och 

psykiska begränsningar. 

Medelhög 

(71,4%) 

Nicolai et al. 2017 

 

Tyskland 

Att undersöka personers subjektiva 

behov, attityder och upplevelser av 

livsstilsförändringar efter akut 

hjärtinfarkt. 

 

Kvalitativ. 

Semi-

strukturerad 

intervjustudie. 

(n=21) 

Livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt påverkas av fysiska, psykiska 

och sociala faktorer. Det finns ett behov av individuell anpassad 

information till patienten om sjukdom, riskfaktorer och 

livsstilsförändringar. 

Medelhög 

(81,0%) 

Ronaldson et al. 2015 

 

England, Irland, Sverige 

 

Att undersöka ifall optimism skulle leda 

till ett mer effektiv psykiskt och 

emotionellt mående efter akut koronart 

syndrom. 

Kvantitativ. 

Enkätstudie. 

(n=369) 

Bortfall (n=52) 

Optimistiska patienter hade en bättre förmåga att återhämta sig efter 12 

månader efter akut koronart syndrom. Resultatet visade också att 

optimistiska patienter slutade röka och förbättrade sin diet genom att 

inta mer frukt och grönsaker. 

 

Medel 

(81,8%) 

Saffi et al. 2014 

 

Brasilien 

 

Att utvärdera ifall systematiska, 

sjuksköterskeledda 

livsstilsförändringsprogram som är 

individuella minskar den uppskattade 

risken för kardiovaskulära sjukdomar 

för patienter med kornat syndrom 

genom livsstilsförändringar. 

 

Kvantitativ. 

RCT. 

(n= 80) 

Bortfall (n= 6) 

  

Personer som genomgick detta program införde i större grad 

livsstilsförändringar vilket minskade risken för återinsjuknande i 

kardiovaskulär sjukdom jämfört med de som fick vanlig vård. 

Hög 

(92,3%) 

Simonÿ et al. 2015a 

 

Danmark 

 

Att undersöka patienters upplevda 

erfarenheter av träningsbaserad 

hjärtrehabilitering. 

Kvalitativ. 

Fokusgrupps-

intervjuer samt 

individuella 

intervjuer. 

(n=11) 

Patienterna upplevde ångest avseende motion då patienterna initialt är 

osäkra på hur de ska bete sig med sina sjuka hjärtan. Att träna 

tillsammans gör att patienter upplever stöd och uppmuntran. Tron på 

hjärtat växer vilket gör att de trivs att vara fysiskt aktiva. 

 

Hög 

(90,5%) 
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Simonÿ et al. 2015b 

 

Danmark 

Att undersöka betydelsen av att delta i 

hjärtrehabilitering för patienter som 

drabbats av en mindre hjärtinfarkt. 

Kvalitativ. 

Fokusgrupps-

intervjuer samt 

individuella 

intervjuer. 

(n=11) 

Hjärtrehabilitering gav patienterna stöd och hopp i att få ett nytt fotfäste i 

deras svåra tid. Hjärtrehabiliteringen stärkte patienterna att uppnå en 

hälsosammare livsstil och förbättra sitt personliga välbefinnande. 

Medelhög 

(81,0%) 

Simony et al. 2017 

 

Danmark 

Att få en fördjupad förståelse av hur 

patienter som drabbats av en mindre 

hjärtinfarkt upplevde deras livssituation 

under hjärtrehabilitering. 

Kvalitativ. 

Fokusgrupp-

intervjuer och 

individuella 

intervjuer. 

(n=11)  

 

Patienterna var huvudsakligen chockade över sjukdomen, infarkten och 

de akuta åtgärderna. De upplevde att deras diagnos påverkade deras 

vardagliga liv i form av förändringar i fysisk aktivitet, psykiskt mående 

och sociala situationer.   

 

Hög 

(90,5%) 

Steca et al. 2017 

 

Italien 

 

Att identifiera livsstilsprofiler av 

patienter med akut koronart syndrom 

och utforska deras vägar för förändring 

under ett år efter deras första 

insjuknande. 

 

Kvantitativ. 

Enkätstudie. 

(n=272) 

Bortfall (n=49)  

Patienter med flera ohälsosamma beteenden upplever större svårigheter 

att upprätthålla en hälsosammare livsstil över tiden. 

Hög 

(90,9%) 

Uysal et al. 2015 

 

Turkiet 

 

Att undersöka effekten av individuell 

utbildning och konsultation till patienter 

som förstagångsinsjuknar i hjärtinfarkt, 

inklusive dess effekt på följsamheten av 

behandlingen. 

Kvantitativ. 

Enkätstudie. 

(n=90) 

Bortfall (n=0) 

Individuell utbildning och konsultation resulterade i att patienter hade 

en bättre insikt i sin sjukdom och hade en bättre följsamhet till sin 

behandling genom minskning i vikt, ökad fysisk aktivitet och bättre 

välbefinnandet.  

 

Medelhög 

(81,8%) 

Wieslander et al. 2016 

 

Sverige 

Att utforska hur kvinnors 

återhämtningsprocess främjas efter en 

första hjärtinfarkt. 

Kvalitativ. 

Öppna 

intervjuer, 

induktiv metod. 

(n=26) 

 

Kvinnors personliga återhämtning är en multidirektionell process med en 

önskan att utveckla och närma sig ett nytt perspektiv på livet. 

Hög 

(85,7%) 

 


