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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
 

Hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda dödsorsaken i Sverige. Efter hjärtinfarkten kan 

personen uppleva kraftlöshet som inverkar på det dagliga livet och det finns en risk för 

återkommande hjärtinfarkt. Livsstilsförändring kan förbättra personens hälsa och minskar 

risken för återkommande hjärtinfarkt. För att lyckas implementera och upprätthålla 

livsstilsförändring behöver personen ha förståelse kring sin sjukdom och dess uppkomst. 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva hur hopp påverkar personens förmåga att genomföra 

livsstilsförändring efter en hjärtinfarkt. 

 

Metod 
 

Litteraturöversikt där 15 kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserats utifrån kvalitativ 

innehållsanalys med fokus på latent innehåll. 

 

Resultat 
 

De tre teman som identifierades var: ”Framtidstro”, ”Kunskap om sjukdomen och stöd” 

samt ”Acceptans och inställning”. Vårt resultat visar att hopp påverkar patientens förmåga 

till livsstilsförändring genom att personen får ett mål eller förhoppning om hur denne 

önskar att framtiden ska vara. Viljan att framtiden ska vara på ett särskilt sätt eller önskan 

att bli starkare eller få bättre hälsa motiverar personen att identifiera resurser och använda 

dessa för att implementera eller upprätthålla livsstilsförändring. Personens acceptans av 

och kunskap om sjukdomen ger en känsla av kontroll och att framtiden går att påverka 

vilket ger ökad tilltro till den egna förmågan att klara livsstilsförändring. 

 

Slutsats 
 

Hopp har en inverkan på personens förmåga till livsstilsförändring och hoppet kan 

påverkas både av personen själv och av dennes omgivning. Med en personcentrerad 

omvårdnad kan hoppet stärkas hos en person och förutsättningar skapas för att denne ska 

lyckas med livsstilsförändring. Förutom stöd från sjukvården och familj och vänner 

behöver personen även ha tro på sin egen förmåga och kunskap om sambandet mellan 

livsstil och hjärtinfarkt. En framtidstro kan skapa motivation hos personen att påbörja 

livsstilsförändring, men för att lyckas bibehålla dessa krävs att personen har hopp i formen 

av tron på att det denne gör idag kan påverka hälsan till det bättre. 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, Hopp, Livsstilsförändring, Upplevelse 
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INLEDNING 

Hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda dödsorsaken i Sverige. Risken att drabbas av 

hjärtinfarkt ökar med åldern och för personer under 70 år är det tre gånger vanligare att 

män drabbas än kvinnor (Ericson & Ericson, 2012). Det är olika hur varje enskild person 

upplever att det är att få hjärtinfarkt. Denna upplevelse och reaktionen som följer påverkas 

starkt av kultur, arv, erfarenheter och miljö. Återkommande hos de flesta personer är dock 

att, efter en hjärtinfarkt, hamna i en känslomässig kris. Ångest och depression är vanligt 

förekommande (Eikeland, Haugland, & Stubberud, 2011). Personen kan även förlora 

hoppet inför sitt liv och framtiden (Dunn, Stommel, Corser, & Holmes-Rovner, 2009). 

Efter en första hjärtinfarkt finns risk för att, i framtiden, få återkommande hjärtproblem. 

Denna risk minskas kraftigt av rehabiliterande åtgärder såsom livsstilsförändring 

(Stockholms läns landsting, 2016). För en person som inte känner hopp kan det dock 

upplevas ta för mycket tid, pengar och ansträngning att delta i rehabiliteringsprogram 

(Dunn et al., 2009). 

 

BAKGRUND 

Hopp 

Hopp kan beskrivas på många sätt (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Hopp kan 

användas som ett substantiv; att ha hopp, ett verb; att hoppas eller ett adjektiv; att vara 

hoppfull. Liknande ord är önskan, förväntan och tillit. Det går att beskriva hopp som ett 

positivt förtecken, en förväntan eller en känsla. Hopp kan även innebära att känna sig 

hemma eller en känsla av vila där man kan hämta kraft (Wiklund Gustin & Bergbom, 

2017). Hopp kan vara en styrka, men är samtidigt ömtåligt och kan ändras över tid 

(McCormack et al., 2017). En känsla av hopp stärker tron på att man kan ta hand om sig 

själv och ta emot hjälp från andra. Hopp återfinns i olika kontexter för olika personer. 

Beroende på i vilken kontext en individs hopp existerar kommer dess uttryck te sig på 

olika sätt. För vissa kan hoppet innebära förhoppningar om framtiden medan det för andra 

existerar i kontexten att leva i nuet och ta tillvara på sin tid (McCormack et al., 2017). 

Weingarten (2010) menar att den klassiska bilden av hopp innebär höga förväntningar om 

en framtid som inte går att nå. Hon presenterar istället rimligt hopp som är en variant av 

hopp, där fokus ligger på handlingar istället för tankar och känslor. Istället för att passivt 

vänta på en ouppnåelig framtid, är rimligt hopp personens sätt att i nuet förbereda sig inför 

en oviss framtid. Även McCormack et al. (2017) beskriver framtiden som oviss, men 

samtidigt påverkbar utifrån de handlingar personen utför i sin nutid. Hoppet kan då 

innebära personens tro på sig själv och sin egen förmåga att åstadkomma någonting, vilket 

ger möjlighet att förbereda sig inför en oviss framtid istället för att oroa sig över sådant 

som eventuellt kan hända (McCormack m.fl., 2017). Genom att uppnå förståelse inför sin 

omgivning och sin egen förmåga kan personen nå insikt om att framtiden är påverkbar och 

att personen har makten att förändra sitt liv (Weingarten, 2010). I detta blir det rimliga 

hoppet verksamt så att personen fokuserar på vad denne kan göra för stunden för att 

framtiden ska bli så bra som möjligt. Det rimliga hoppet kan därför existera i situationer 

där även den bästa framtid lämnar mycket att önska, så länge personen har förståelse och 

en känsla av att denne kan påverka sitt liv. 

 

En hoppfull person accepterar svårigheter som en del i att vara människa (Fitzgerald 

Miller, 2007). Den hoppfulla personen har en kognitiv process där denne, på ett rationellt 

sätt, kan sätta upp mål och granska de resurser denne besitter för att klara sig igenom 
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svårigheter i sitt liv. Denna kognitiva process hör även ihop med det hopp som infinner sig 

när personen upplever sig ha förmågan att uppnå ett mål (Fitzgerald Miller, 2007; Wiklund 

Gustin & Bergbom, 2017). Hoppet ger optimism, styrka och mål inför framtiden 

(McCormack et al., 2017). 

 

Hopp skapas inte och främjas i sin ensamhet utan samhör med relationen personen har till 

sig själv, till andra och miljön denne befinner sig i. Dessa omständigheter påverkar hoppet 

genom att inverka på personens upplevelse av en meningsfull existens och ett liv värt att 

leva (McCormack et al., 2017; Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Människor påverkas av 

varandra där andras tro, hopp, närvaro och styrka kan skapa eller främja hopp hos en själv 

(Fitzgerald Miller, 2007). Att uppleva bekräftande relationer är därför en viktig dimension 

av hälsa oavsett om man är frisk eller sjuk. En bekräftande relation kräver närvaro och 

tillgänglighet från båda parter (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). 

 

I ett vårdsammanhang är hopp relaterat till att ge mening. För att hoppet ska kunna skapas 

eller främjas i en vårdmiljö behövs det utrymme och tid för patienter och deras närstående 

att kunna känna hopp. I vården kan vårdpersonalen styra miljön så att hopp kan existera 

eller främjas. Att styra miljön på ett gynnsamt sätt innebär att det skapas möjlighet och 

förutsättningar för välbefinnande samt stärkt hälsa och minskat lidande (Wiklund Gustin & 

Bergbom, 2017), vilket är av stor vikt efter hjärtinfarkt då hopplöshet är vanligt 

förekommande för denna patientgrupp (Dunn et al., 2009). Hopplösheten efter en 

hjärtinfarkt bidrar till en fördröjd återhämning och är ett hinder för personen att återfå hälsa 

och välbefinnande (Dunn et al., 2009). 

 

Hjärtinfarkt 

Patofysiologi 

Hjärtinfarkt är ett livshotande tillstånd då det uppstår ischemi (syrebrist) i hjärtcellerna 

vilket leder till nekrotisering (celldöd) av dessa (Davis et al., 2013). Konsekvenserna av 

nekrosen blir att hjärtats pumpfunktion kraftigt försämras och som följd av detta påverkas 

även personens cirkulation och blodtryck (Ericson & Ericson, 2012).  Det finns olika typer 

av hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt kan vara ST-höjningsinfarkt eller icke ST-höjningsinfarkt. ST-

benämningen kommer ifrån hur hjärtinfarkten ser ut när man läser av EKG (Ericson & 

Ericson, 2012). Vid en ST-höjningsinfarkt har det skett en plackruptur eller trombos i ett 

större kranskärl, som är en del av hjärtats egen blodförsörjning, vilket hindrar blodflödet i 

kärlet. När ett kranskärl täpps till drabbas de delar av hjärtat som var beroende av just det 

kranskärlet av ischemi. Icke ST-höjningsinfarkt är beskrivet i tre grupperingar; 

åderförkalkning, igentäppta kärl som andra kärl kan kompensera för samt sämre blodflöde 

i flera kärl (Ericson & Ericson, 2012). Vid en åderförkalkning som leder till icke ST-

höjningsinfarkt minskar blodflödet i kranskärlen. Den andra grupperingen av icke ST-

höjningsinfarkt är när kranskärl blivit helt igentäppta men de närliggande kranskärlen 

tillfälligt kan kompensera för det förlorade blodflödet. En tredje variant är när flera av 

kranskärlen har påverkad funktion men inget kranskärl är helt igentäppt. Det kan då hända 

att hjärtat tillfälligt får ischemi vid tillfällen då hjärtat behöver jobba hårdare, såsom vid 

fysisk ansträngning (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Tecken på hjärtinfarkt 

Vid icke ST-höjningsinfarkt är det färre hjärtceller som drabbas av syrebrist än vid ST-

höjningsinfarkt. Detta beror på att det fortfarande finns ett visst blodflöde kvar i 

kranskärlen (Ericson & Ericson, 2012). Trots olikheterna i syrebrist kan symtomen på 
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hjärtinfarkt variera så kraftigt att icke ST-höjningsinfarkt ger starkare symtom än ST-

höjningsinfarkt (Davis et al., 2013). Det finns en föreställning om att en person som 

drabbas av hjärtinfarkt faller ihop med kraftiga bröstsmärtor. Hjärtinfarkt kan dock även 

visa sig genom mer diffusa symtom, såsom ryggvärk eller smärta över buken, särskilt i 

gruppen kvinnor (Emslie, 2005). Symtomen behöver inte manifesteras plötsligt utan kan  

ha pågått under timmar eller dagar innan hjärtinfarkten. Personer som inte identifierar sina 

symtom som hjärtinfarkt eller livshotande väntar med att söka hjälp för att istället fortsätta 

iaktta sina symtom och själva försöka förstå vad som orsakar dem (Davis et al., 2013). Det 

finns även de som förnekar och bortförklarar sina symtom för att minska oro (Emslie, 

2005) eller för att de hoppas att symtomen uppkommit på grund av ett mindre allvarligt 

tillstånd än hjärtinfarkt (Simonÿ et al., 2017) Det kan finnas ett motstånd hos dem som 

upplever symtomen på hjärtinfarkt mot att söka hjälp i rädsla att man tar upp sjukvårdens 

tid med ett falskt larm (Emslie, 2005). 

 

Personens upplevelse efter en hjärtinfarkt 

Att drabbas av hjärtinfarkt är en skrämmande upplevelse, särskilt om den kommit utan 

förvarning (Eikeland et al., 2011). En hjärtinfarkt kan leda till att personen blir rädd för att 

dö eller få återkommande infarkt och rädslan förvärras av känslan att vara sårbar och 

maktlös (Simonÿ et al., 2017). Det kan uppstå en rädsla inför det kommande livet med 

hjärtsjukdom (Simonÿ et al., 2017; Smith, R. et al., 2017). Efter en hjärtinfarkt kan 

personen uppleva att denne förlorat kontrollen över sitt liv, vilket minskar dennes tro på sin 

egen förmåga att hantera sjukdomen (Smith, R. et al., 2017). Personen kan känna osäkerhet 

över vad sjukdomen innebär och hur den kommer inverka på framtiden. Frågor kring 

sjukdomen kan besvaras av sjukvårdspersonal, men trots kontinuerlig kontakt med vården 

kan osäkerheten kvarstå, antingen på grund av bristande information från sjukvården, för 

att personen inte förstått eller för att nya frågor uppstår (Fredriksson-Larsson, Alsen, & 

Brink, 2013). Vid hemgång behöver personen därför få veta vart denne kan vända sig om 

frågor uppstår (Mercado, Smith, & McConnon, 2013) och få tillräcklig information om sin 

sjukdom för att kunna börja acceptera den (Smith, R. et al., 2017).  

 

Personen kan se ut att må bra trots att denne fått hjärtinfarkt, vilket kan leda till att denne 

får svårigheter att förstå och acceptera sjukdomen och att människor i personens 

omgivning kan ifrågasätta om personen verkligen är sjuk (Smith, R. et al., 2017). Även om 

sjukdomen inte syns på utsidan är det vanligt att personen känner av sin hjärtsjukdom 

genom kvarvarande symtom och fatigue (sjukdomsrelaterad trötthet) (Fredriksson-Larsson 

et al., 2013). Fatigue kan leda till att personen inte längre orkar göra samma saker som 

tidigare eller inte orkar börja med den fysiska aktivitet som på sikt ska minska just fatiguen 

(Fredriksson-Larsson et al., 2013; Pryor et al., 2014). Det kan även finnas en osäkerhet 

kring om personens hjärta kommer orka fysisk aktivitet. Tydliga instruktioner från 

vårdpersonal om vilka aktiviteter som kan utföras samt i vilken mängd minskar denna 

osäkerhet hos personen (Fredriksson-Larsson et al., 2013). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Sjuksköterskans profession har omvårdnad som kärna. Detta kunskapsområde, som utgår 

från en humanistisk människosyn, har förankring i människan och dennes utveckling, hälsa 

och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. Sjuksköterskans arbete 

ska präglas av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt (Svensk sjuksköterskeförening, 

2009). Detta etiska förhållningssätt innebär bland annat att hänsyn ska visas patienten vad 

gäller dennes värderingar, vanor och tro (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Inom 
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personcentrerad omvårdnad är bemötandet av människan som helhet, med alla sina 

aspekter, viktigt för att kunna ge god vård och hjälpa patienten uppnå god hälsa. Hela 

personen står i fokus och ges förutsättning att ta en större del i sin vård (Ekman et al., 

2011). Alla patienter har olika behov och förutsättningar och detta kräver en anpassning av 

sjuksköterskans roll för att uppnå en personcentrerad omvårdnad (Christiansen & Feiring, 

2017). 

 

Sjuksköterskan måste visa ödmjukhet inför personens integritet och respektera patientens 

rätt till självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Självbestämmandet 

hindras när patienten försätts i en passiv roll då denne är sjuk och i behov av hjälp. Den 

passiva patienten är underordnad sjuksköterskan och får därför inte utrymme till fullt 

deltagande i sin vård. Istället är den aktiva patientrollen att eftersträva och stöds av en 

personcentrerad omvårdnad där ett partnerskap uppstår mellan sjuksköterska och patient 

där båda har en viktig roll (Christiansen & Feiring, 2017, Ekman et al., 2011). 

Sjuksköterskan har kunskap och erfarenhet, men patienten är expert på sig själv (Ekman et 

al., 2011). Istället för att fatta beslut åt patienten, ligger det istället i sjuksköterskans ansvar 

att skapa förutsättning för dennes möjlighet att fatta rätt beslut för sin hälsa (McCormack et 

al., 2017; Smith, R. et al., 2017). 

 

Sjuksköterskan är en nyckelperson när det gäller att mobilisera patientens resurser i 

känslan av hopp. I bemärkelsen att främja hopp är sjuksköterskans roll i relationen med 

patienten att vara närvarande, aktivt lyssna och känna medkänsla (Fitzgerald Miller, 2007). 

Patientberättelsen ska styra omvårdnaden och därför kan sjuksköterskan ge bättre 

omvårdnad om hon har kunskap om personens livshistoria (Mohammadipour, Atashzadeh-

Shoorideh, Parvizy, & Hosseini, 2017) och förstår och accepterar dennes livssituation 

(McCormack et al., 2017). Den kunskap sjuksköterskan har om patientens livshistoria kan 

användas för att motivera patienten eller ge hopp (Mohammadipour et al., 2017). 

 

Personcentrerad omvårdnad vid hjärtinfarkt 

En personcentrerad omvårdnad vid hjärtinfarkt ökar personens känsla av kontroll och tro 

på sin förmåga att nå ett mål. Denna ökade självtro leder, i sin tur, till ökad följsamhet vad 

gäller läkemedelsbehandling, kost- och motionsråd samt ökat deltagande i 

rehabiliteringsprogram (Fors et al., 2015). Personcentrerad omvårdnad hos 

hjärtinfarktspatienter ger generellt färre återbesök på sjukhus och hjälper personen att 

tidigare komma tillbaka till arbetet eller nå tidigare aktivitetsnivå (Fors et al., 2015). 

 

Personen behöver information och förståelse om att denne fått en hjärtinfarkt (Cole, Smith, 

Hart & Cupples, 2013), men en stor mängd information ges redan under sjukhusvistelsen 

och det kan vara svårt att minnas allting som sägs (Abramsohn et al., 2013). Detta 

försvåras ytterligare av att personen redan kan vara överväldigad efter att ha fått en 

hjärtinfarkt (Abramsohn et al., 2013). Istället för att ge en stor mängd standardiserad 

information är det viktigt att ge information och stöd anpassat efter individen (Bukman et 

al., 2014). Praktiska råd och instruktioner samt en etablerad kontakt med återkommande 

samma person ökar personens känsla av trygghet (Cole et al., 2013). 

 

Livsstilsförändring 

Livsstilsförändring är en del av sekundärpreventionen efter en hjärtinfarkt. Syftet är att 

minska risken för återkommande infarkter samt att förbättra personens hälsa (Mercado et 

al., 2013; Stockholms läns landsting, 2016). I livsstilsförändring ingår rökstopp, fysisk 
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aktivitet och förändringar i matvanor, där rökstopp har störst effekt på att minska risken för 

återkommande infarkt (Mercado et al., 2013; Stockholms läns landsting, 2016). Även 

patientens psykiska hälsa påverkar risken för återkommande hjärtproblem. Under 

sekundärpreventionen fokuseras den psykiska hälsan kring upptäckandet och behandling 

av depression, ångest och stress (Stockholms läns landsting, 2016). 

 

Motivationen till livsstilsförändring kan komma ur både positiva och negativa känslor. Att 

känna glädje över att ha överlevt en hjärtinfarkt och se händelsen som en chans att ta 

tillvara på livet kan motivera (Condon & McCarthy, 2006), likaså rädsla inför att dö, få 

sämre hälsa eller oro över konsekvenserna sjukdomen ger till familj och vänner (Cole et 

al., 2013). Livsstilsförändringar kan vara svåra att implementera och upprätthålla trots att 

personen har motivation (Følling, Solbjør, & Helvik, 2015), förståelse för och kunskap om 

sjukdomen (Pryor et al., 2014). Genomförandet kan underlättas av stöd från 

sjukvårdspersonal (Følling et al., 2015), familj och vänner (Pryor et al., 2014) samt att se 

nyttan av och känna glädje från sin nya livsstil (Cole et al., 2013). 

 

En människas livsstil har skapats under många år och är starkt influerad av social kontext 

(Piepoli et al., 2016b), där personen kan förväntas äta och dricka onyttigt av andra, men 

också kan uppmuntras att leva mer hälsosamt genom att familj och vänner äter mer 

hälsosamt eller tar promenader (Bukman et al., 2014). Att förändra livsstilen kräver både 

tid och energi av personen (Bukman et al., 2014) och förändringen bör ske gradvis med 

realistiska mål som utvärderas och omformuleras över tid (Piepoli et al., 2016b). Det kan 

även underlätta att fokusera på en livsstilsförändring i taget (Pryor, Page, Patsamanis, & 

Jolly, 2014) och att planera sin vardag i god tid (Bukman et al., 2014). Familj och vänner 

som erbjuder praktisk hjälp kan ge mer utrymme åt personen att acceptera sjukdomen 

(Smith, R. et al., 2017), då denne behöver tid och utrymme att acceptera och lära sig leva 

med sjukdomen och sin nya livsstil (Cole et al., 2013). Familj och vänner kan även 

förstärka personens positiva inställning och då ökar dennes tro på sin egen förmåga (Pryor 

et al., 2014).  

 

Problemformulering 

Livsstilsförändring efter en hjärtinfarkt minskar risken för återkommande hjärtinfarkter 

och förbättrar personens hälsa (Stockholms läns landsting, 2016). Efter en hjärtinfarkt är 

det dock vanligt att personen drabbas av hopplöshet (Dunn et al., 2009), upplever att denne 

förlorat kontrollen över sitt liv eller tappar tron på sin egen förmåga att hantera sjukdomen 

(Smith, R. et al., 2017). Dessa faktorer är hinder för livsstilsförändring efter hjärtinfarkt 

(Dunn et al., 2009). Personens förutsättningar att genomföra livsstilsförändring kan dock 

förändras då kunskap och självbestämmande kan öka känslan av kontroll (Fors et al., 2015) 

och stöd från andra människor kan skapa hopp inför framtiden och tron på ens egen 

förmåga (Fitzgerald Miller, 2007). Även sjuksköterskan kan påverka personens hopp 

genom utövandet av personcentrerad omvårdnad där personen involveras i sin vård så att 

dennes självbestämmande ökar (Fors et al., 2015) och genom att, med kunskap om hopp, 

skapa en sådan miljö där detta kan växa (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). Denna 

kunskap som ska vara förankrad i vetenskap och det finns befintlig forskning som rör 

personens upplevelse av hjärtinfarkt och livsstilsförändring. För att göra denna kunskap 

lättillgänglig och aktuell för begreppet hopp är det därför av vikt att göra en 

sammanställning av den befintliga forskningen utifrån just detta begrepp. 
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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva hur hopp påverkar personens förmåga att genomföra 

livsstilsförändring efter en hjärtinfarkt. 

 

METOD 

Val av metod 

Som metod har litteraturöversikt valts därför att det finns omfattande forskning kring 

hjärtinfarkt och patienters upplevelse kring sjukdomen och vi ämnade skapa en överblick 

av forskningen inom området utifrån omvårdnadsbegreppet hopp. Detta överensstämmer 

med Rosén (2017) som beskriver litteraturöversikten som en metod där forskning inom ett 

område presenteras samlat och skapar en övergripande bild av aktuell forskning. Vården i 

Sverige bedrivs alltmer evidensbaserat och forskningen som ligger till grund för detta ska 

vara aktuell (Rosén, 2017). Ny forskning tillkommer dock kontinuerligt och det kan vara 

svårt att få en överblick av forskningsläget, varför litteraturöversikten då kan vara till 

särskild nytta. 

 

Urval 

Urvalskriterie var engelskt språk då det är det språk vi behärskar och enligt Östlundh 

(2017) det vanligast förekommande språket för vetenskapliga artiklar. Ytterligare 

urvalskriterie var originalartiklar vilket stöds av Forsberg och Wengström (2016) som 

menar att en litteraturstudie ska baseras på resultatet av empiriska studier. Originalartiklar 

valdes även för att undvika att vårt resultat blev missvisande då en andrahandskälla enligt 

Polit och Beck (2016) inte innehåller fullständig information om studierna den behandlar 

och inte kan antas vara objektiv. Urvalskriterie var även att artikeln blivit peer-reviewed 

för att höja kvaliten av materialet till vårt eget resultat. Helgesson (2015) menar att 

granskningen av oberoende forskare, som peer-reviewing innebär, höjer tillförlitlighten i 

artikeln. Andra urvalskriterier var godkänd etisk prövning samt att artikeln publicerats 

inom åren 2008-2018 för att undvika inaktuell forskning, vilket stöds av Östlundh (2017) 

som menar att om inget särskilt intresse finns för äldre forskning ska en tidsbegränsning 

göras. För att besvara vårt syfte skulle artikeln handla om personers subjektiva upplevelse 

av livsstilsförändring efter en hjärtinfarkt. Det var därför viktigt att deltagarna i artiklarna 

var personer som fått hjärtinfarkt och kommit i kontakt med efterföljande 

livsstilsförändring. Det var även viktigt att personens upplevelse beskrevs i studien, varför 

kvalitativ studie valdes som urvalskriterie. Detta stämmer med Rosén (2017) som beskriver 

att litteraturöversiktens syfte bör avgöra valet mellan att inkludera antingen kvalitativa 

eller kvantitativa studier. 

 

Datainsamling 

För att få en överblick av hur många artiklar som är skrivna inom området 

livsstilsförändring vid hjärtsjukdom, men även för att identifiera relevanta sökord har vi 

först gjort en sökning med fritext. Denna fritextsökning har skett, utan begränsningar, i 

sökdatabaserna Cummulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) 

och PubMed. Detta tillvägagångssätt stöds av Östlundh (2017) som menar att den första 

sökningen inte behöver vara systematisk utan med fördel kan vara experimentell för att få 

en överblick av forskningsområdet. I denna första sökning lästes titlar och abstrakt för att 
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bedöma relevans till vårt syfte. För de artiklar som var relevanta till syftet noterades för 

vilka sökord dessa var indexerade i vardera sökdatabas. Dessa sökord låg sedan till grund 

för den egentliga litteratursökningen av artiklar till vårt resultat. Sökord identifierades även 

genom att fritextsöka i CINAHL och markera rutan ”Suggest Subject Terms”. Utifrån detta 

kunde vi se korrekta CINAHL headings för vår fritextsökning. För att hitta MeSH-termer 

gjordes fritextsökning i ”MeSH Database” (PubMed, u.å.). Vi har även fått hjälp av 

bibliotekarie som även är databassökningsexpert, vid ett tillfälle under en timmes tid, att 

hitta korrekta sökord. Polit och Beck (2016) menar att konsultation av en bibliotekarie kan 

förbättra sökmetoden. 

 

När alla sökord identifierats påbörjades den egentliga litteratursökningen av 

resultatartiklar. CINAHL och PubMed användes vidare även för denna sökning. I dessa 

databaser användes CINAHL headings respektive MeSH-termer för att söka efter artiklar. 

Sökorden kombinerades med booleska termen AND vilket Karlsson (2017) beskriver som 

en begränsning av den enskilda sökningen då den endast kommer resultera i artiklar som 

innehåller alla sökord som kombinerats för denna. 

 

Vid sökningen i CINAHL användes databasen CINAHL Complete. De sökord som 

användes var ”Myocardial infarction” och ”Life style changes”. I sökfunktionen för 

CINAHL headings skrevs dessa in, och rutan för korrekt CINAHL heading markerades. 

Sökningen slutfördes därefter med denna term utan subheading. Detta genomfördes 

konsekutivt för de bägge sökorden. Därefter kombinerades valda CINAHL headings med 

AND i funktionen ”search history”. I funktionen ”Limit to” avgränsades sökningen genom 

att peer-reviewed, engelskt språk och research article kryssades för samt tidsperiod angavs 

som från januari 2008 och framåt.  

 

I PubMed skedde sökningarna med MeSH-termer i ”MeSH Database”. De sökord som 

användes var ”Life Change Events”, ”Adaptation, Psychological”, ”Health Behavior”, 

samt ”Myocardial infarction”. De tre först nämnda termerna kombinerades alla med 

”Myocardial infarction”. Varje sökord som skulle kombineras söktes, rutan för korrekt 

MeSH-term markerades och därefter valdes ”Add to search builder”. Efter det gjordes en 

ny sökning för termen ”Myocardial infartion”. För denna term valdes ”psychology” som 

subheading. Detta gjordes genom att vi klickade på MeSH-termen ”Myocardial infarction” 

efter att termen hade sökts i ”MeSH Database” och därefter markerades rutan 

”psychology”. Därefter valdes återigen ”Add to search builder”, sökningen kombinerades 

med AND och till sist genomfördes sökningen genom att välja ”Search PubMed”. För 

vardera av de tre förstnämna termerna genomfördes sökningen och kombinationen med 

termen ”Myocardial infarction” på samma sätt konsekutivt. I PubMed gjordes även en 

fritextsökning på termerna ”acute myocardial infarction” och ”lifestyle changes”, som 

kombinerades med AND. Eftersom att detta var en fritextsökning utfördes den inte i 

”MeSH Database” utan i sökfunktionen i PubMed. En av resultatartiklarna hittades vid 

fritextsökning då denna inte blivit indexerad med sökord än. För varje sökning i PubMed 

skedde en avgränsning till engelskt språk samt artiklar publicerade de senaste tio åren. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed 

 

Manuell sökning 

En manuell sökning genomfördes genom att läsa igenom referenslistorna hos 

resultatartiklarna. Detta är, enligt Karlsson (2017), ett av de sätt manuell sökning kan 

genomföras. Ingen artikel inkluderades på detta sätt, då de refererade artiklarna inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. De inklusionskriterier som inte uppfylldes, enskilt eller 

samtidigt, var artikel publicerad från år 2008 och framåt, originalartikel samt kvalitativ 

studie. 

 

Databearbetning 

Granskning av artiklar skedde löpande vid varje litteratursökning. Först lästes titel för att 

se om relevans för vårt forskningsområde fanns. För de artiklar som verkade relevanta  

lästes abstrakt för att se om artiklarna var relevanta i relation till vårt syfte samt om de 

uppfyllde inklusionskriterierna. Vid de tillfällen vi var oense om dessa faktorer 

inkluderades artikeln för att granskas ännu en gång. Detta stöds av Rosén (2017) som 

belyser att relevanta artiklar, av misstag, kan exkluderas vid för hård granskning. De 

artiklar som efter denna första granskning verkade relevanta och uppfyllde 

inklusionskriterierna sparades för att därefter läsas i sin helhet. När artiklarna lästes i helhet 

gjordes en mer ingående bedömning om relevans relaterat till syftet. För de artiklar som 

kvarstod, efter granskningen av både abstrakt och fulltext, gjordes en kvalitetsgranskning. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2018-02-09 

(Myocardial Infarction AND 

Life style changes) 

[CINAHL headings] 

32 15 13 8 

PubMed 

2018-02-11 

(Life Change Events AND 

Myocardial 

Infarction/psychology) 

[MeSH] 

24 9 4 2 

PubMed 

2018-02-12 

(Adaptation, Psychological 

AND Myocardial 

Infarction/psychology) 

[MeSH] 

86 26 8 2 

PubMed 

2018-02-21 

(Myocardial 

Infarction/psychology AND 

Health Behavior) [MeSH] 

106 21 5 2 

PubMed 

2018-02-22 

(acute myocardial 

infarction) AND (lifestyle 

changes) 

73 9 4 1 

TOTALT  321 80 34 15 
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Till kvalitetsgranskningen användes ett bedömningsunderlag modifierad av Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) som återfinns i bilaga A. 

Kvalitetsgranskningen gjordes först var för sig och sedan jämförde vi våra bedömningar 

och enades. Rosén (2017) menar att en granskning av två parter oberoende av varandra 

minskar risken att kvalitetsbedömningen blir subjektiv. 

 

Dataanalys 

De vetenskapliga artiklarna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med fokus på 

latent innehåll. Eftersom begreppet hopp inte alltid använts i exakta ordalag i artiklarna 

gjordes en tolkning kring begreppet hopp utifrån beskrivningarna av deltagarnas 

upplevelser i resultatartiklarna, vilket överensstämmer med hur Polit och Beck (2016) 

beskriver latent innehåll som en tolkning av vad texten handlar om. Som referensram har 

hela vidden av hopp utifrån den litteratur som presenteras i bakgrunden använts, vilket gett 

begreppet en bred ansats. Vi har oss emellan diskuterat varje fynd i resultatartiklarna 

utifrån referensramen för att göra en bedömning av om och hur hoppet manifesterar sig i 

fynden. Endast de fynd där en koppling mellan livsstilsförändring och hopp kunde göras 

har inkluderats i resultatet. 

 

De vetenskapliga artiklarna lästes i sin helhet ett flertal gånger för att lära känna materialet. 

För att få en tydlig överblick av artiklarna har de skrivits ut i pappersform. Vid 

genomläsning färgmarkerades, med en märkpenna, delar relevanta för syftet. Polit och 

Beck (2016) beskriver att det är grundläggande i den kvalitativa innehållsanalysen att bryta 

ner större textmassor till mindre meningsenheter. Dessa meningsenheter beskrivs vidare 

som den minsta mängd text innehållandes information som kan användas vid tolkningen; 

ett koncentrat av innehållet. För att strukturera vår analys använde vi oss av 

datorprogrammet word på så sätt att meningsinnehållet för den text som färgmarkerats 

skrevs in i ett worddokument. Detta stöds av Polit och Beck (2016) som menar att 

användandet av datorprogram kan underlätta vid sorteringen av data. Varje markerad del 

skrevs i ett eget stycke i dokumentet och tilldelades en kod genom att en kommentar med 

ett namn på kod skapades till varje stycke. Koden låg nära det som beskrevs i texten. Polit 

och Beck (2016) beskriver kod som en märkning av innehållet som sedan kommer ligga till 

grund för kategorier. Styckena sorterades sedan ihop beroende på deras innehåll och hur de 

samhörde med övriga stycken. De koncentrerade meningsenheterna bildade på så sätt 

tillsammans större enheter, som återigen markerades med en kommentar. De större 

styckena bestående av sammanförda meningsenheter tilldelades i dessa kommentarer en 

kategori. Polit och Beck (2016) menar att en kategori beskriver hur meningsenheterna 

passar ihop. Ur dessa kategorier och hur de, i sin tur, hörde samman identifierades tre 

teman. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns flera etiska risker vid datainsamling, analys och tolkning av data samt 

presentation av resultat. Som ett ställningstagande mot forskning som kan ha bedrivits 

oetiskt valde vi att endast inkludera artiklar som fått godkännande av etisk nämnd. 

Resultatet som presenteras är helt baserat på det insamlade matieralet utan att någonting 

annat lagts till. Bearbetningen av material skedde metodiskt utefter en förbestämd 

analysmetod för att undvika att våra åsikter färgade resultatet. Detta arbetssätt stämmer 

med hur Helgesson (2015) beskrivit att det ingår i forskarens etiska ansvar att inte hitta på 

eller manipulera resultatet, eller presentera sin studie på ett vinklat sätt. (Helgesson, 2015). 
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Under analysprocessen av materialet påträffades engelska ord som var okända för oss. Vid 

dessa tillfällen användes engelskt-svenskt lexikon samt engelskt synonymlexikon för att få 

förståelse för ordets innebörd. Ordförståelse upplevdes nödvändigt för att kunna tolka 

artiklarna vilket även Kjellström (2017) understryker när hon beskriver att studenter kan ha 

begränsade kunskaper i engelska vilket kan leda till att forskningsartiklar missförstås. I 

resultatet av vår studie presenterades egna slutsatser och formuleringar. Att använda andras 

idéer, resultat eller formuleringar som sitt eget är plagiat menar Helgesson (2015) och bör 

undvikas.  

 

RESULTAT 

De 15 artiklar som granskades för vår studie finns redovisade i “Matris över inkluderade 

artiklar” (Bilaga B). I analysen som låg till grund för resultatet identifierades följande tre 

teman; ”Framtidstro”, ”Kunskap om sjukdomen och stöd” samt ”Acceptans och 

inställning”. I temat ”Framtidstro” beskrivs hur ett personligt mål kan skapas ur personens 

förhoppningar om framtiden. ”Kunskap om sjukdomen och stöd” beskriver hur resurser 

såsom stöd från sjukvården, ny kunskap och hjälp från familj och vänner påverkar 

personen i dennes livsstilsförändring. Det sista temat ”Acceptans och inställning” 

behandlar personens tro på sig själv, individuell utformning av livsstilsförändring samt 

upplevd kontroll över och acceptans av sjukdomen. 

 

Framtidstro 

Hjärtinfarkten kan ses som en brytpunkt (Andersson et al., 2013; Baldacchino, 2010; 

Dullaghan et al., 2014; Junehag et al., 2014; McAnirn et al., 2015; Smith, F. et al., 2017) 

där personen får en andra chans i livet (Junehag et al., 2014; Kristofferzon et al., 2008; 

Smith, F. et al., 2017). Upplevelsen av att ha varit nära döden kan leda till en reflektion om 

livet och ge insikt om vad som anses vara värdefullt för individen (Junehag et al., 2014). 

Denna insikt kan ge förhoppning om vad framtiden ska innehålla, såsom att leva längre 

(Doyle et al., 2012; Kristofferzon et al., 2008), kunna finnas där för sin familj (Fålun et al., 

2016; Kristofferzon et al., 2008), bibehålla sin hälsa (Baldacchino, 2010; Doyle et al., 

2012) eller bli starkare för att klara aktiviteter personen, efter hjärtinfarkten, inte längre 

orkar (Kristofferzon et al., 2008). Ur personens förhoppningar inför framtiden skapas mål 

och motiv för livsstilsförändring (Doyle et al., 2012). Hjärtinfarkten kan även skapa rädsla 

för att dö, få en återkommande infarkt eller att hamna i en ny sjukhusvistelse (Doyle et al., 

2012). Dessa rädslor kan väcka tankar om vad personen inte vill att framtiden ska 

innehålla. På så sätt kan rädsla motivera livsstilsförändring, och denna ses då som ett sätt 

att överleva (Coyle, 2009), att skapa en framtid som är så bra som möjligt  (McAnirn et al., 

2015) eller att förbereda sig på den återkommande infarkt personen förväntar sig ska 

drabba denne (Fålun et al., 2016). 

 

Ett tydligt mål och motiv kan underlätta upprätthållandet av livsstilsförändring 

(Baldacchino, 2010). Långvarigheten i upprätthållandet stärks om målbilden formas ur 

individens unika förväntningar och rädslor, och därför blir personlig (Smith, F. et al., 

2017). På detta sätt sker inte livsstilsförändring om personen inte har en 

framtidsförhoppning som innefattar sådan, även om sjukvården och personens familj och 

anhöriga förväntar sig livsstilsförändring av personen (Everett et al., 2011). Personens 

förhoppning kan istället vara att leva sitt liv precis som innan hjärtinfarkten (Kristofferzon 

et al., 2008; Junehag et al., 2014) för att livsstilsförändring anses inverka negativt på 

personens liv (Andersson et al., 2013; Junehag et al., 2014), personen vill vänta och se vad 



 11     

framtiden bär med sig eller anser sig frisk och därför inte i behov av livsstilsförändring 

(Fålun et al., 2016). Om personen inte ser sin hälsa eller framtid som hotad av sjukdomen 

skapas heller inte förhoppningarna om ett annorlunda liv, vilket ligger till grund för 

livsstilsförändring (Dullaghan et al., 2014). 

 

Kunskap om sjukdomen och stöd 

Att förstå sin sjukdom, vad som orsakat den och vad som kan göras för att förhindra 

återinsjuknande ger insikt om vilka livsstilsförändringar som kan genomföras och vilket 

samband dessa har till personens hälsa (Doyle et al, 2012; Fålun et al., 2016; Nicolai et al., 

2018). Denna förståelse kan hjälpa personen att uppleva hopp i form av kontroll över sitt 

liv och sin sjukdom (Doyle et al., 2012) och stärka motivation för och förmåga till 

livsstilsförändring (Petriček et al., 2017). Känslan av kontroll kan stärkas ytterligare när 

personen får ökad kunskap, både om sjukdomen i allmänhet och preciserad information om 

hjärtinfarkten i dennes liv; hur den uppkommit och hur återkommande infarkt kan 

undvikas (Petriček et al., 2017). Som resurs för kunskapsinhämtande kan personen vända 

sig till sjukvården och de rehabiliterande program som erbjuds (Smith, F. et al., 2017), 

vilket har visat sig vara en positivt påverkande faktor för genomförandet av 

livsstilsförändring (Andersson et al., 2013; Wieslander et al., 2016). I mötet med 

sjukvården kan personen få konkreta råd för hur livsstilsförändringar kan implementeras 

(Doyle et al., 2012), vilket ej sällan efterfrågas av patienter inom sekundärprevention efter 

hjärtinfarkt (Fålun et al., 2016; Nicolai et al., 2018). Regelbundna besök hos en 

sjuksköterska inom sekundärprevention kan öka motivationen för livsstilsförändring 

(Doyle et al., 2012), och ge personen mod att våga påbörja fysisk aktivitet, trots 

orkeslöshet och rädsla för överansträngning efter en hjärtinfarkt (Dullaghan et al., 2014; 

Wieslander et al., 2016). Sjuksköterska inom sekundärprevention kan även hjälpa personen 

avgöra vilken prioritet aktuella livsstilsförändringar ska få, då det kan underlätta för 

personen att inte implementera alla samtidigt, samt minska risken att personen ställer för 

höga krav på sig själv och misslyckas vilket kan leda till hopplöshet (Doyle et al., 2012). 

 

Familj och vänner anses vara en resurs och motiverande faktor för personen vid 

livsstilsförändring. Att känna sig behövd av andra kan öka personens känsla av mening 

vilket väcker motivation (Smith, F. et al., 2017), samt att den uppfattade nyttan av 

livsstilsförändring ökar när den kan ses gälla för fler än bara personen som fått hjärtinfarkt 

(McAnirn et al. 2015; Smith, F. et al., 2017). Familj och vänner kan ge stöd i form av råd, 

som ökar personens kunskap och känsla av kontroll, samt praktisk hjälp vilket leder till att 

personen får mer tid och utrymme att fokusera på sitt tillfrisknande (Fålun et al., 2016). 

Det kan även ge personen hopp i formen av trygghet att ha sällskap vid promenader eller 

andra fysiska aktiviteter personen, i rädsla, undviker att göra ensam (Junehag et al., 2014). 

 

Acceptans och inställning 

Efter hjärtinfarkten kan personen förminska eller förtränga det som hänt eller uppleva att 

hjärtinfarkten känns overklig (Petricek et al., 2017). Detta är ett hinder för 

livsstilsförändring (Everett et al., 2011; Smith, F. et al., 2017) eftersom det, för att 

implementera sådan, krävs att personen förstår att denne fått en hjärtinfarkt samt känner 

hopp i form av att ha kontroll och äga makt att påverka sin framtid (McAnirn et al., 2015; 

Petriček et al., 2017). Acceptansen gentemot livet med en sjukdom har ett samband med 

känslan av kontroll på så sätt att den förstnämnda kan öka när personen känner kontroll 

över sin sjukdom och känslan av kontroll i sig kan underlätta acceptansen för livet med 
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sjukdom (Petriček et al., 2017). Förståelse och acceptans av sjukdomen börjar redan under 

sjukhusvistelsen där vårdsituationen påverkar personens bild av sjukdomen (Dullaghan et 

al., 2014). En viktig faktor för att kunna implementera och bibehålla livsstilsförändring är 

självbestämmande (Fålun et al., 2016), vilken ökar när personen har kunskap om sin 

sjukdom (Mendes et al., 2010). När personen tar en mer aktiv roll i sin sjukdom ökar även 

känslan av kontroll (Smith, F. et al., 2017). Trots en ökad känsla av kontroll behöver 

personen, efter hjärtinfarkten, också få förståelse för att livet inte säkert blir som det 

tidigare varit (Petricek et al., 2017) och utifrån detta skapa ett nytt liv med sin sjukdom 

(Mendes et al., 2010; Wieslander et al., 2016). I denna ökade förståelse för sin sjukdom 

och omgivning skapas ett hopp där personen hittar en balans mellan sig själv och 

sjukdomen, och accepterar denna som en livspartner (Petricek et al., 2017). Sjukdomen 

som en livspartner innebär en acceptans för att sjukdomen inte kommer försvinna och att 

hoppet fortfarande kan existera genom att personen hittar ett sätt att leva väl med 

sjukdomen (Petricek et al., 2017). Att, av omgivningen, även efter hjärtinfarkten bli sedd 

som en helhet kan bekräfta bilden personen har av sig som samlevande med sin sjukdom 

istället för en person med sjukdom (Petriček et al., 2017).  

 

Livsstilsförändring kan underlättas av en positiv inställning, att försöka göra det bästa av 

situationen och fokusera på möjligheter istället för hinder (Wieslander et al., 2016). Att 

genomföra livsstilsförändring tar både tid och energi och processen underlättas av att 

personen förstår att vissa saker tar längre tid att ändra än andra och ger sig själv utrymme 

för detta (Wieslander et al., 2016). Genomförandet av livsstilsförändring underlättas av 

insikten att personen gör dessa för sin egen skull (Petriček et al., 2017), som ett sätt att ta 

hand om sig själv (Mendes et al., 2010) och ett sätt att fortsätta leva med sjukdomen 

(Petricek et al., 2017). Att genomföra livsstilsförändring är en process, där det som 

förändras är personens livsstil (Smith, F. et al., 2017). För att lyckas behöver personen 

skapa en egen version av livsstilsförändring så som personen anser fungerar bäst för denne 

i sitt liv (Doyle et al., 2012). Att livsstilsförändring formas utifrån personen och vad denne 

finner underhållande eller givande kan minska risken för att deltagaren återupptar tidigare 

vanor (Junehag et al., 2014). Det är även viktigt att acceptera sin förmåga till 

livsstilsförändring som den är i nuet (Smith, F. et al., 2017) och ändra det man kan med, till 

en början, små förändringar (Doyle et al., 2012; Fålun et al., 2016). Direkt efter 

sjukhusvistelsen fokuseras processen kring kortsiktiga mål för att bli mer långsiktiga allt 

eftersom livsstilsförändringarna fortlöper (Fålun et al., 2016). Att sätta upp kortsiktiga mål 

underlättar för personen att se även mindre framgångar (Coyle, 2009). Detta kan ge 

personen en positiv känsla av prestation och en beslutsamhet att fortsätta (Doyle et al., 

2012). Dessa mindre framgångar gör att personen ser att det denne gör har verkan vilket 

kan stärka ett hopp om personens egen förmåga att påverka sin framtid (Baldacchino, 

2010; Petriček et al., 2017; Wieslander et al., 2016) även om slutmålet med 

livsstilsförändringarna ännu inte blivit uppnått (Wieslander et al., 2016). Upprätthållandet 

av livsstilsförändringar kan underlättas av att se nyttan av de ändringar som gjorts (Nicolai 

et al., 2018), och att se sina framsteg som värdefulla och positiva även när de understiger 

förväntan (Junehag et al., 2014). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar att motivation för livsstilsförändring kan skapas både ur en förhoppning 

om en önskvärd framtid eller en som innehåller det scenario personen anser är troligast att 

hända, men inte hoppas på. I det sistnämnda får hoppet sin verkan genom att personen 

känner makt att påverka sin situation att bli så god som möjligt och en framtid som är 

bättre än den varit utan livsstilsförändring. Detta sammanfaller med Weingartens (2010) 

beskrivning av rimligt hopp där processen i nuet är viktigare än orealistiska förväntningar 

och förbereder personen inför en oviss, men påverkbar framtid. McCormack et al. (2017) 

menar att oron inför en framtid som innehåller eventuella negativa följder kan hindra 

personen att se möjlighet till förberedelse inför denna. Vi har istället beskrivit att även en 

framtid som för personen verkar dyster kan leda till förberedelse genom 

livstilsförändringar. Vår reflektion kring olikheterna i McCormacks et al. (2017) och vårt 

resultat är att det som av McCormack et al. (2017) framhålls som hindrande är just oron 

inför framtiden, inte framtiden i sig. Denna hindrande oro skulle kunna komma ur 

personens känsla av att inte ha kontroll över sin situation, varför det kan vara rimligt att 

anta att oavsett vilken framtidstro personen har är möjligheten till livsstilsförändring 

beroende av att personen har ett rimligt hopp. 

 

Att ha rätt kunskap om sin sjukdom och situation relaterat till hälsa har i vårt resultat 

samband med utförandet av livsstilsförändring och acceptansen av sjukdomen. Sjukvården 

kan bistå med den kunskap personen är i behov av i rehabiliterande program, vilket 

stämmer överens med det Smith, R. et al. (2017) skriver att tillräcklig information kan 

påverka personens acceptans av sjukdomen och Piepoli et al. (2016a) som menar att 

sjukvården har möjlighet att informera patienten och på så sätt öka dennes kunskap. 

Fredriksson-Larsson et al. (2013) menar liknande att bristande information från sjukvården 

kan leda till att personen känner osäkerhet kring sjukdomen. Vi kom även fram till att 

personens bild av sin sjukdom påverkas redan vid den initiala sjukhusvistelsen. Eftersom 

personens acceptans av sjukdomen påverkar om denne ser behovet av deltagande i 

rehabiliterade program är det viktigt att redan under den initiala sjukhusvistelsen ge 

personen tillräcklig information om sjukdomen, dess orsaker och följder, då personen 

annars kan förbli oviss. I vårt resultat framkommer att personerna efterlyser både allmän 

och individanpassad information. Bukman et al. (2014) menar dock att individuell 

information är att föredra och enligt Abramsohn et al. (2013) ska informationen vara 

kortare i mängd för att personen lättare ska ta till sig denna. Vårt resultat visade ingen 

avgränsning till mängd information, men belyste att det är personens förståelse för 

informationen som är viktig, inte att informationen har getts. Detta sammanföll med Cole 

et al. (2013) som också de lyfter fram att personen behöver både information men 

samtidigt förståelse. Från sjukvårdspersonalens sida blir det därför viktigt att anpassa 

informationen på ett sådant sätt att personen kan förstå den. 

 

Vårt resultat visar att tidig förståelse för sjukdomen kan öka personens delaktighet i sin 

vård. Christiansen och Feiring (2017) menar att detta är en del av personcentrerad 

omvårdnad där ett partnerskap mellan sjuksköterska och patient skapas där patienten får ta 

aktiv del i sin vård. Vidare menar Fors et al. (2015) att den personcentrerade vården ökar 

följsamhet i rehabiliterande program, genom att öka personens tro på sin egen förmåga. 

Vårt resultat visade dock också att en del personer inte ville delta i rehabiliterande 

program. I denna situation ser vi att sjuksköterskans ansvar att främja hälsa och samtidigt 
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skydda personens integritet och självbestämmande kan komma i konflikt. Samtidigt som 

sjuksköterskan ska främja hälsa och livsstilsförändring har en tydlig koppling till förbättrad 

hälsa efter hjärtinfarkt ingår i samma hälsobegrepp även en respekt för personens 

självbestämmanderätt och integritet. Ekman et al. (2011) menar att i personcentrerad 

omvårdnad ska hela personen stå i fokus och förutsättningar ska skapas så att personen kan 

ta del i sin vård. Även Svensk sjuksköterskeförening (2014) har beskrivit att 

sjuksköterskan måste visa respekt för personens självbestämmande. McCormack et al. 

(2017) och Smith, R. et al. (2017) menar att sjuksköterskan har ett ansvar att skapa 

möjligheter för personen att ta informerade beslut rörande sin hälsa. Från vårt resultat kan 

vi se att sjuksköterskan har möjlighet att påverka patientens möjligheter genom 

information och kunskap. En skicklig sjuksköterska som kan kommunicera rätt 

information på rätt sätt kan skapa de förutsättningar personen behöver för detta 

informerade beslut. 

 

Vårt resultat visar att personens tro på sin förmåga till livsstilsförändring inverkar på om 

denna upprätthålls. Att personen är tillåtande mot sig själv och antar ett positivt perspektiv 

på sina möjligheter och även små framsteg leder till större framgång med 

livsstilsförändring. Besvikelse över de resultat livsstilsförändringarna leder till eller en 

avsaknad av hälsoförändring trots ändrat beteende kan däremot leda till en påfrestning av 

hoppet i bemärkelsen känslan av tron på sin förmåga. Weingarten (2010) menar dock att 

inom begreppet rimligt hopp ryms framgång men även motgång och besvikelse utan att 

personen har hopplöshet. Detta ger en annan dimension av hopp än den vi hittat underlag 

för vilket vi uppfattar som att även om personen upplever motgångar eller besvikelse kan 

denne återuppta livsstilsförändring återigen så att processen, på det hela, ständigt leder 

framåt trots att personen under processens gång upplever både fram- och motgång. Enligt 

detta resonemang blir, inte bara optimism, men även personens sätt att hantera 

upplevelserna viktigt och hoppet finns kvar hos personen även vid motgång. Detta 

tankesätt har likheter med hur Fitzgerald Miller (2007) beskriver att hopp innebär att 

personen kan hantera motgångar genom att acceptera att svårigheter kommer att uppstå. 

Fitzgerald Miller (2007) beskriver även att ett sätt att hantera dessa motgångar är att besitta 

förmågan att sätta upp mål för sig själv och identifiera resurser för att ta sig dit. Detta 

överensstämmer med att vårt resultat visar att ett led i att hantera processen kring 

livsstilsförändring kan vara att sätta upp små mål för sig själv istället för stora och att ta 

vara på även de minsta framstegen. Höga förväntningar på sig själv kan leda till att små 

framsteg ses som en besvikelse eftersom de inte var som väntat. Detta överrensstämmer 

med hur Piepoli et al. (2016a) samt Weingarten (2010) menar att processen ska gå till, med 

små mål som är realistiska och därför uppnåeliga. 

 

Metoddiskussion 

Intresset för vårt valda forskningsämne väcktes av att vi bägge hade personer i vår närhet, 

som mitt i livet, fick hjärtinfarkt och för den ena av oss så drabbades en nära anhörig av ett 

hjärtstillestånd. Vi har därför fått följa dessa personer på nära håll. Priebe och Landström 

(2017) framhåller att förförståelse kan leda till att resultatet blir vinklat av tidigare kunskap 

och erfarenheter. Vår tidigare erfarenhet är dock begränsad, särskilt till aspekten 

livsstilsförändringar, och vi tror inte att vår förförståelse varit stor nog att påverka 

resultatet. 

 

Vid tolkningen av kvalitativa data finns alltid ett viss mått av subjektivitet (Polit & Beck, 

2016). Vi anser att det hjälpt att vi är två, eftersom vi då kunnat diskutera vår metod, 
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analys och resultat med varandra. Polit och Beck (2016) menar att det finns fördelar, 

särskilt i en litteraturstudie med kvalitativ natur såsom vår, att vara minst två som granskar 

och analyserar artiklar eftersom detta minskar subjektiviteten i tolkningen av kvalitativa 

data. Vi anser även att risken för subjektivitet minskat eftersom vi haft ett tydligt syfte 

samt använt ett strukturerat tillvägagångssätt i artikelsökning och analys. Polit och Beck 

(2016) menar att även om subjektivitet i en litteraturöversikt inte fullständigt kan undvikas 

kan den minskas i användandet av en tydlig forskningsfråga och ett systematiskt sätt att gå 

till väga för att besvara denna. 

 

Vi har begränsad tidigare erfarenhet av kvalitetsgranskning. För att minska risken att 

bedömningen blir godtycklig har vi diskuterat sinsemellan samt använt 

bedömningsunderlaget för vetenskaplig klassificering, modifierat Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Detta stöds av Willman och 

Stoltz (2017) som menar att användandet av en granskningsmall kan underlätta 

bedömningen av kvalitet, men att en diskussion mellan de som bedömer kvaliteten kan 

höja granskningens riktighet ytterligare. Vi bedömde att fem av artiklarna hade hög 

vetenskaplig kvalitet och tio medel kvalitet. Ingen av artiklarna bedömdes ha låg kvalitet. 

 

Vi hade ett underlag på 15 artiklar till vårt resultat och upplever att dessa räckte för att 

besvara vårt syfte. Svagheten i mängden artiklar blir dock att resultatet inte baseras på en 

fullständig datasökning, och det kan därför finnas fler relevanta artiklar som uppfyller våra 

inklusionskriterier än de vi hittat. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) är denna 

begränsning av antal artiklar vanlig i ett examensarbete, men det är heller inte meningen att 

examensarbetet ska vara en systematisk litteraturöversikt. Willman och Stoltz (2017) 

menar att det räcker med ett underlag på minst tio artiklar för att en analys av studierna ska 

kunna bli meningsfull. 

 

Vårt syfte har kvalitativ ansats och därför valde vi att endast inkludera kvalitativa artiklar i 

vårt resultat. Rosén (2017) samt Polit och Beck (2016) menar att valet om vilken ansats 

resultatartiklarna som ingår i resultat har ska utgå ifrån litteraturöversiktens syfte. Att 

begränsa oss till endast kvalitativa artiklar har underlättat vår analys då resultatet hos alla 

artiklarna kunnat analyserats med samma metod. Detta stöds av Polit och Beck (2016) när 

de belyser att det inte ännu finns någon vedertagen metod för att integrerat analysera både 

kvalitativa och kvantitativa studier i en litteraturöversikt. 

 

Vi hade som inklusionskriterie att artikeln fått godkännande av en etisk nämnd. Polit och 

Beck (2016) menar att om det finns ett godkännande från etisk nämnd kan antagandet 

göras att artikeln håller en forskningsetiskt acceptabel nivå eftersom den blivit granskad av 

oberoende personer med kunnande i etiska frågor. 

 

En resurs som vi tycker var av stort värde var grupphandledningstillfällena, där vi varit en 

grupp med åtta studenter och en handledare. Henricson och Lönn (2017) menar att 

grupphandledning kan väcka diskussion och ett utbyte av erfarenhet mellan kurskamrater. 

Vi har haft fem tillfällen med grupphandledning där våra kurskamrater läst igenom vårt 

arbete och gett oss feedback. Det har bidragit till en ökad kvalité på vårt slutgiltiga arbete. 

Vi har även fått feedback från handledare under dessa tillfällen i grupp samt vid två kortare 

individuella tillfällen. Vi upplever att denna feedback hjälpt oss i hur vi ska förbättra vårt 

arbete, även om vi själva har tagit det största ansvaret för vårt arbete. Henricson och Lönn 

(2017) framhåller att huvudansvaret för en uppsats ligger på studenten själv, men att en  

handledare bör finnas till hands för vägledning. 
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Slutsats 

Hopp har en inverkan på personens förmåga till livsstilsförändring och hoppet kan 

påverkas både av personen själv och av dennes omgivning. Med en personcentrerad 

omvårdnad kan hoppet stärkas hos en person och förutsättningar skapas för att denne ska 

lyckas med livsstilsförändring. Förutom stöd från sjukvården och familj och vänner 

behöver personen även ha tro på sin egen förmåga och kunskap om sambandet mellan 

livsstil och hjärtinfarkt. En framtidstro kan skapa motivation hos personen att påbörja 

livsstilsförändring, men för att lyckas bibehålla dessa krävs att personen har hopp i formen 

av tron på att det denne gör idag kan påverka hälsan till det bättre. 

 

Fortsatta studier 

Vi har sett att personen påverkas av sitt hopp till stor grad i förmågan att genomföra 

livsstilsförändring. Till fortsatta studier vill vi rekommendera sjuksköterskans perspektiv. 

Sådana studier skulle kunna besvara sjuksköterskans roll vid kommunikation till personer 

efter en hjärtinfarkt. Det vore även intressant att intervjua sjuksköterskor på hjärtavdelning 

alternativt hjärtrehabiliterande program hur de arbetar med att främja hopp till personer 

som fått en hjärtinfarkt. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Flera av artiklarna vi läst för detta arbete nämnde deltagarnas upplevda stöd från 

sjukvården. Alla deltagare ansåg sig inte behöva sådant stöd, men majoriteten var nöjda 

med stödet de fick eller önskade än mer stöd än det de redan fick. Det kan därför anses 

rimligt att anta att sjuksköterskan bär möjligheten att inge hopp hos en person till 

livsstilsförändring. Vår studie belyser vikten av att hjälpa personen hitta sin personliga 

motivation och sina egna resurser till livsstilsförändring samt vikten av att stärka personens 

känsla av kontroll och ge denne kunskap nog att själv ta makt över sin hälsa. 
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I 

 

BILAGA A 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter/deltagre och 

adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys 

av historiskt material som relateras till 

något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 



II 

 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier 

och modeller). 

 

Klart beskriven kontext 

(sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Andersson, E. K., 

Borglin, G., & 

Willman, A. 

2013 

Sverige 

The Experience of 

Younger Adults 

Following 

Myocardial Infarction 

Att klargöra meningen 

av upplevelsen hos 

yngre personer (<55 år) 

under deras första år 

efter en hjärtinfarkt. 

Design: Fenomenologisk 

hermeneutisk 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Deltagarna (23-53 år) hade alla 

diagnostiserats med hjärtinfarkt de 

senaste 12 månaderna. 

Datainsamling: Narrativa semi-

strukturerade intervjuer   

Analys: Fenomenologisk 

hermeneutisk analys. 

17 

(0) 

Det framkom att deltagarna i studien hade ett behov av 

att förstå vad som lett till hjärtinfarkten och vad de kunde 

göra för att förhindra en återkommande infarkt. Tiden för 

rehabilitering krockade med tiderna för deras arbete. 

Rehabiliteringen upplevdes även vara utformad för äldre 

personer. En kritisk faktor för att lyckas genomföra 

livsstilsförändringar var stöd från vårdpersonal, vilket de 

inte upplevde att de fått. 

K 

I 

 

 

Baldacchino, D. 

2010 

Malta 

Long-term causal 

meaning of 

myocardial infarction.  

Att utforska den kausala 

meningen av akut 

hjärtinfarkt så som den 

uppfattas av patienter 

som fått sin första akuta 

hjärtinfarkt från början 

av sjukdomen och 

uppföljt årligen i fem år 

efter hjärtinfarkt. 

Design: Beskrivande undersökande 

Urval: 

Patienter (40-89 år) som fått en 

första hjärtinfarkt. 

46 män och 24 kvinnor. 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade intervjuer vid 

sju tillfällen. Första intervjun 

ansikte-mot-ansikte och följande 

intervjuer över telefon. 

Analys:  

Manuell tematisk analys 

n=70 

*(I1=7 

I2=12 

I3=16 

I4=5 

I5=5 

I6=5 

I7=4) 

Deltagarna såg ett samband mellan deras tidigare livsstil 

och att de fått hjärtinfarkt. Detta fick dem att känna ett 

ansvar över att genomföra och upprätthålla 

livsstilsförändringar. Efter tre började flertalet av 

deltagarna gå tillbaka till tidigare livsstil eftersom de inte 

längre upplevde risk för en ny infarkt. 

K 

II 

Tabell 3. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

*I1 = Första intervjun, I2 = andra intervjun, etc.  



IV 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Coyle, M. K. 

2009 

USA 

Over time: reflection 

after a myocardial 

infarction 

Att undersöka vad 

patienter ansåg var 

viktigt efter att ha 

upplevt en akut 

hjärtinfarkt och utfört 

egenvård under 

sjukhusvistelsen, två 

veckor samt 30 dagar 

efter hjärtinfarkten. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Patienter (>18 år) som 

diagnostiserats med hjärtinfarkt, 

engelsktalande, hade förmågan att 

delta. 

Datainsamling: Ostrukturerade 

intervjuer. Första tillfället i fysisk 

person och de två efterföljande via 

telefon. 

Analys: Fenomenologisk analys 

n=80 

(18) 

Deltagarna upplevde en rädsla av att dö eller få en 

återkommande hjärtinfarkt. De flesta deltagare ansåg 

kostförändringar vara den mest grundläggande och 

uppenbara livsstilsförändringen. Deltagarna såg 

hjärtattacken som en kris, ett trauma, ett avbrott i livet 

och upplevde ett behov att fortsätta sina liv som innan. 

K 

II 

Doyle, B., 

Fitzsimons, D., 

McKeown, P., & 

McAloon, T. 

2012 

Storbrittanien 

 

Understanding dietary 

decision-making in 

patients attending a 

secondary prevention 

clinic following 

myocardial infarction 

Att undersöka de 

faktorer som kan 

influera matval hos 

patienter som deltar i 

sekundärpreventions-

program på klinik efter 

en hjärtinfarkt. 

Design: Fenomenologisk 

Urval: 

Ändamålsenligt urval. Överviktiga 

patienter som fått hjärtinfarkt. 49-

69 år, där fem var män och fyra 

kvinnor. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: 

Fenomenologisk analys 

n=9 

(0) 

Det framkom att främjande faktorer  bra matval var 

rädsla, beslutsamhet och självkontroll. Hämmande 

faktorer var att deltagaren inte mindes information de 

fått, inte fick tillräckligt med stöd och brist på 

viljestyrka. Patientens förmåga att upprätthålla förändrad 

kosthållning minskade när beslutsamhet och självkontroll 

minskade och rädslan efter hjärtinfarkten avtog. Även 

små förändringar i kost ledde till att patienterna kände en 

stolthet i sin bedrift vilket motiverade dem att fortsätta. 

K 

II 

Tabell 3. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  



V 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Dullaghan, L., 

Lusk, L., 

McGeough, M., 

Donnelly, P., 

Herity, N., & 

Fitzsimons, D. 

2014 

Storbrittanien 

‘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 

Att undersöka och 

jämföra patienters 

sjukdomsuppfattning 

och motivation för 

livsstilsförändringar 

efter en hjärtinfarkt 

behandlad med olika 

metoder. 

Design: Deduktiv kvalitativ 

Urval: Stratifierat ändamålsenligt 

urval. Deltagarna (44-73 år) hade 

fått antingen STEMI eller 

NSTEMI för första gången. 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer med intervjuguide. 

Analys: Deduktiv innehållsanalys. 

n=15 

(0) 

Det framkom att de deltagare som upplevde sin 

hjärtinfarkt som livsfarlig och efterföljande behandling 

som livsavgörande såg sig ha behov av 

livsstilsförändringar. De patienter som, på grund av 

vagare symtom, inte upplevde sin hjärtinfarkt som 

livsfarlig eller den efterföljande behandlingen som 

livsavgörande ansåg sig i mindre omfattning vara i behov 

av livsstilsförändringar. Dessa patienter hade även lägre 

motivation till att genomföra livsstilsförändringar. 

K 

I 

Everett, B., 

DiGiacomo, M., 

Rolley, J. X., 

Salamonson, Y., 

& Davidson, P. 

M. 

2011 

Australien 

You won’t know if 

you don’t ask: 

discrepancy and 

ambivalence in 

attitudes toward 

behaviour change 

Att beskriva 

upplevelsen av 

beteendeförändring hos 

överlevare av akut 

hjärthändelse. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Deltagarna var redan del av 

annan forskning. 

Inklusionskriterier var 

engelskspråkighet. Medelåldern 

var 61 år. 16 män och 9 kvinnor. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer genomförda av en 

sjuksköterska som motiverande 

samtal. 

Analys: Induktiv kvalitativ 

tematisk analys. 

25 

(0) 

Deltagarna beskrev att de inte utförde alla 

livsstilsförändringar de borde göra. Vissa deltagare ville 

göra bättre ifrån sig, men upplevde att de inte hade 

förmågan till detta trots tillräcklig kunskap och resurser. 

Detta ledde till en frustration över den egna förmågan. 

Vissa deltagare gjorde inte de livsstilsförändringar som 

sjukvårdspersonal rekommenderat eftersom de hade 

missförstått instruktionerna eller hade bristande kunskap. 

K 

II 

Tabell 3. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  



VI 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Fålun, N., 

Fridlund, B., 

Schaufel, M. A., 

Schei, E., & 

Norekvål, T. M. 

2016 

Norge 

Patient`s goals, 

resources, 

and barriers to future 

change: A qualitative 

study of patient 

reflections at hospital 

discharge after 

myocardial infarction.  

Att beskriva mål, 

resurser och hinder till 

framtidsförändringar, 

vid utskrivning från 

sjukhus, hos 

hjärtinfarktspatienter.  

Design: Beskrivande utforskande  

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Exklusionskriterier var nedsatt 

kognitiv funktion, otillräcklig 

förståelse för det norska språket 

eller oförmåga att delta i en 

timmes lång intervju. 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer med fyra huvudfrågor. 

Analys: Induktiv kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

n=20 

(0) 

Livsstilsförändringarna var både ett sätt att undvika och 

förbereda sig för en ny infarkt. Hjärtinfarkten kunde ses 

ur ett positivt perspektiv där deltagaren fått en chans att 

ändra sitt liv. Deltagande i rehabiliterande program sågs 

som en resurs för att genomföra och upprätthålla 

livsstilsförändringar. Anhöriga kunde vara ett stöd ifall 

de erbjöd råd och praktisk hjälp. För de deltagare som 

upplevde att de fick ge stöd istället för att ta emot stöd 

sågs anhöriga som ett hinder för livsstilsförändringar. 

K 

I 

Junehag, L., 

Asplund, K., & 

Svedlund, M. 

2014 

Sverige 

Perceptions of illness, 

lifestyle and support 

after an acute 

myocardial infarction. 

Att beskriva 

individuella perspektiv 

av livsstil och stöd, ett 

år efter hjärtinfarkt, med 

eller utan mentor. 

Design: Kvalitativ beskrivande 

Urval: Konsekutivt urval av 

deltagare från en annan studie. 

Deltagarna (46-73 år) hade fått sin 

första hjärtinfarkt. 14 var  män och 

sex var kvinnor. 

Datainsamling: individuella semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 

n=20 

(0) 

Deltagarna kände en oro över att få en ny infarkt och en 

rädsla över att initialt utföra vardagliga aktiviteter eller 

lämna hemmet. Att ha en mentor visade sig vara ett stöd 

då mentorn blev någon att kunna göra aktiviteter 

tillsammans med. Deltagarna beskriver hjärtinfarkten 

som en vändpunkt där de tvingats beslutaom att leva mer 

hälosamt än tidigare. Deltagarna fick en ny insikt om vad 

de ansåg värdefullt i livet och planerade framåt för att 

njuta av varje dag. Alla deltagare såg sin framtid med 

hopp och en önskan att leva ett gott och långt liv. 

K 

II 

Tabell 3. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

  



VII 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

År 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kristofferzon, M-

L., Löfmark, R., 

& Carlsson, M. 

2008 

Sverige 

Managing 

consequences and 

finding hope – 

experiences of 

Swedish women and 

men 4-6 months after 

myocardial infarction 

Att beskriva 

upplevelserna av 

nuvarande vardag hos 

män och kvinnor fyra 

till sex månader efter en 

hjärtinfarkt och deras 

förväntningar på 

framtiden. 

Design: 

Urval: Konsekutivt urval av 

deltagare från en annan studie. 

Deltagarna (47-90 år) bestod av 20 

män och 20 kvinnor. 

Inklusionskriterier var att de fått 

intensivvård för hjärtinfarkt, bodde 

inom  upptagningsområdet för 

sjukhuset, inga språkbarriärer samt 

fysisk och psykisk kapacitet att 

kunna delta i studien. 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

n=40 

(1) 

Vissa deltagare upplevde att de mådde bättre efter 

hjärtinfarkten än innan, medan andra upplevde sin hälsa 

försämrad. Oro efter hjärtinfarkten hade minskat för de 

flesta deltagare men för vissa var oron ett hinder i dagligt 

liv. Deltagarna delade en önskan att kunna arbeta och 

utöva ett aktivt socialt liv, men flera av dem uttryckte ett 

behov av att ha ett lugnare tempo. Flera av deltagarna 

såg hjärtinfarkten som en ny chans i livet, en chans att 

leva såsom de ville. Deltagarna uttryckte hopp över att 

kunna leva sitt liv med god hälsa och leva länge. 

K 

I 

McAnirn, G., 

Lusk, L., 

Donnelly, P., 

McKenna, N., 

Hamill, C., & 

Fitzsimons, D. 

2015 

Storbrittanien 

Shocked and guilty, 

but highly motivated: 

Younger patients’ 

experience post MI 

Att undersöka 

problemen som kan 

uppstå för yngre 

patienter, som har 

familj, när de försöker 

genomgöra 

livsstilsförändringar 

efter hjärtinfarkt. 

Design: Fenomenologisk metod  

Urval: Sex män och en kvinna. 

Inklusionskriterier var <50 år, med 

familjeansvar som fått sin första 

hjärtinfarkt. 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer.. 

Analys: Inramningsanalys 

n=10 

(3) 

 

Deltagarna upplevde skuld för sina tidigare livsstilsval 

och hur hjärtinfarkten påverkade deras familj. En känsla 

av förlust och tomhet uppstod som ledde till sorg. Vissa 

av deltagarna kände sig ambivalenta eller sköt ifrån sig 

ansvar över hjärtinfarkten vilket ledde till ilska och 

frustration. Flera av deltagarna kände att diagnosen var 

orättvis. Hjärtinfarkten sågs som en varning om att 

livsstilsförändring behövdes. Familjens stöd och 

involvering fungerade som motivation för 

livsstilsförändring. 

K 

II 

Tabell 3. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Mendes, B., 

Roux, G., & 

Ridosh, M. 

2010 

USA 

Phenomenon of inner 

strength in women 

post-myocardial 

infarction 

Att undersöka vilka 

strategier kvinnor 

använder sig av för att 

utveckla hälsofrämjande 

styrkor och 

återhämtning efter att ha 

sökt hjälp för symtom 

av hjärtinfarkt. 

Design: Grundad teori 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Deltagarna (41-81 år) var 

engelskspråkiga, hade kvinnligt 

kön och hade genomgått stent 

operation efter en diagnosticerad 

hjärtinfarkt. Exklusionskriterie var 

kognitiv svikt. 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Analys: Jämförande grundad teori 

analys 

n=12 

(0) 

Det uppstod, i det initiala skedet, en rädsla hos kvinnorna 

inför sådant de tidigare gjort utan eftertanke, exempelvis 

att somna eller ha sex. Kvinnorna beskrev att de 

betraktade livsstilsförändringarna som att de tog hand om 

sig själva. Den rädsla de kände efter hjärtinfarkten 

initierade en process som senare ledde till att de fick inre 

styrka. Denna process byggdes på resurser kvinnorna 

hittade för att hantera sin rädsla. 

K 

II 

Nicolai, J., 

Müller, N., 

Noest, S., Wilke, 

S., Schultz, J-H., 

Gleißner, C. A., 

Eich, W., & 

Bieber, C. 

2018 

Tyskland 

To change or not to 

change - that is the 

question: A qualitative 

study 

of lifestyle changes 

following 

acute myocardial 

infarction 

Att undersöka 

nyckelfaktorer 

relaterade till 

livsstilsförändringar 

efter akut hjärtinfakt 

genom att få fram 

överlevares subjektiva 

behov av, attityder till 

och erfarenheter av 

livsstilsförändringar i 

deras dagliga liv för att 

förbättra framtida 

interventioner som 

främjar 

livsstilsförändring. 

Design: Kvalitativ ansats 

Urval: Deltagarna (38-79 år) 

bestod av åtta kvinnor och 13 män. 

Inklusionskriterier var: bekräftad 

hjärtinfarkt, tysktalande, ingen 

aktiv mental eller fysisk diagnos 

som kunde påverka förmågan att 

delta i studien. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

21 

(9) 

Främjande faktorer för livsstilsförändringar var att 

deltagarna såg framsteg i dessa och upplevde positiv 

feedback av sitt nya beteende. Deltagarna behövde hitta 

en mening med hjärtinfarkten som sågs som en varning. 

De deltagare som såg nyttan av livsstilsförändring blev 

uppmuntrade att upprätthålla denna. Tron på sin egen 

förmåga hade stor vikt i om personen klarade att 

genomföra livsstilsförändring, likaså självdisciplin och 

viljestyrka. Stöd från familj och vänner underlättar 

livsstilsförändringarna, särskilt praktiskt stöd. Majoriteten 

av deltagare upplevde hjärtrehabiliterande program som 

stöttande för livsstilsförändringar och betonade vikten av 

att programmet var anpassat efter just dem. 

K 

II 

Tabell 3. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg  
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Petriček, G., 

Buljan, J., 

Prljević, G., & 

Vrcić-Keglević, 

M. 

2017 

Kroatien 

Perceived needs for 

attaining a ‘new 

normality’ after 

surviving myocardial 

infarction: A 

qualitative study of 

paitents’ experience. 

Att undersöka patienters 

upplevelse av livet med 

hjärtinfarkt, 

utmaningarna som 

uppstår i processen att 

acceptera deras nya 

tillstånd samt 

formulerandet och 

omformulerandet av 

deras personliga mål. 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Teoretiskt urval. 

Inklusionskriterier var ålder 45-65 

år, två till fem år sedan hjärtinfarkt 

och att deltagande i studien kunde 

genomföras. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

individuella intervjuer.  

Analys: Grundad teori metod 

n=32  

(2) 

Insikten att kroppen är förändrad, men fortfarande har 

funktion var viktig för att acceptera livet med 

hjärtinfarkt. En del av deltagarna accepterade inte sin 

sjukdom och känslan att inte ha kontroll förstärkte oron 

de upplevde över sjukdomen. I processen att acceptera 

och leva med sjukdomen upplevde deltagarna att de 

behövde information och kunskap om hjärtinfarkt och 

hur deras tidigare val lett till infarkt. Deltagarna 

upplevde ett behov av att göra sina val för sin egen skull. 

Deltagarna ville ha stöd från andra men inte i så stor 

utsträckning att de förlorade den kontroll de upplevde sig 

ha över sin sjukdom. Det var viktigt för deltagarna att se 

positiva resultat från sina livsstilsförändringar. 

K 

I 

Smith, F., 

Banwell, E., & 

Rakhit, R. 

2017 

Storbrittanien 

‘I was in control of it 

from the start’: A 

qualitative study of 

men’s experiences of 

positive adjustment 

following a heart 

attack 

Att få ökad insikt om 

upplevelserna hos en 

grupp deltagare som 

anpassat sig på ett 

positivt sätt efter att ha 

fått en hjärtinfarkt. 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Män mellan 41-85 år. 

Datainsamling: Individuella semi-

strukturerade intervjuer utfördes 3-

5 månader efter hjärtinfarkt. 

Analys: Tolkande fenomenologisk 

analys 

10 

(0) 

Hjärtinfarkten påminde deltagarna om deras dödlighet 

och detta väckte motivation till livsstilsförändringar. 

Deltagarna hanterade motgångar genom att försöka se 

positivt på sin situation. Det upplevdes som viktigt att 

känna acceptans och kontroll över sjukdomen. 

Deltagarna ville bli respekterade av vårdpersonalen och 

få ta en aktiv roll i beslut om sin vård. De påkallade 

vikten av att sjukvårdspersonalen gav dem sådan 

kunskap att de kunde ta ett informerat beslut, vilket i sin 

tur stärkte känslan av kontroll.  

K 

II 

Tabell 3. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Wieslander, I., 

Mårtensson, J., 

Fridlund, B., & 

Svedberg, P. 

2016 

Sverige 

Women’s experiences 

of how their recovery 

process is promoted 

after a first myocardial 

infarction: 

Implications for 

cardiac rehabilitation 

care 

Att undersöka hur 

kvinnors 

återhämtningsprocesser 

främjas efter en första 

hjärtinfarkt. 

Design: Undersökande 

beskrivande design med induktiv 

ansats 

Urval: Kvinnor mellan 45-74 år. 

Inklusionskriterier var kvinnligt 

kön, fått sin första hjärtinfarkt, 

medverkan eller ej medverkan i 

hjärtrehabiliterande program samt 

förmåga att förstå det svenska 

språket. 

Datainsamling: 

Individuella semi-strukturerade 

intervjuer. 13 intervjuer 

genomfördes via telefon och 13 

ansikte-mot-ansikte. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

n=26 

(0) 

Deltagarna ansåg det viktigt att börja arbeta igen och att 

deltagande i rehabiliteringsprogram gav dem modet att 

börja med fysisk träning. Deltagarna uppskattade det 

stöd de fick från sin familj och vänner. Kontakt med 

sjukvården fick dem att känna sig trygga. Deltagarna 

uppgav att de medvetet försökt ändra sättet de tänker på 

för att ta till sig ny kunskap och göra andra val än 

tidigare. De hade även börjat tänka mer på sig själva och 

inte prioritera andras behov före sina egna. 

K 

II 

Tabell 3. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


