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SAMMANFATTNING 

 

I bakgrunden beskrivs att akut koronart syndrom (AKS) kan vara relaterad till en osund 

livsstil och skulle kunna förebyggas genom att avstå rökning, äta balanserad kost, vara fysiskt 

aktiv och måttlig alkoholkonsumtion. Livsstilsförändring anses som en bidragande faktor till 

minskning av kardiovaskulär morbiditet och mortalitet samt återinsjuknande av AKS. Målet i 

vården är att förhindra sjukdomsprocessen, återge livskvalitet till patienterna, motivera till 

livsstilsförändring samt förhindra återinsjuknande. Patientens engagemang till 

livsstilsförändring kan påverkas beroende på hur patienten uppfattar allvarlighetsgrad av sin 

sjukdom, vilket förtydligas med hjälp av health belief model’s (HBM) teori. Studien behövs 

för att identifiera vilka faktorer som kan hindra eller främja patienter till livsstilsförändring. 

Sjuksköterskor behöver en ökad kunskap för att stödja patienterna till att uppnå en 

livsstilsförändring som är hållbar utifrån deras förmågor.  

 

Syftet med studien var att identifiera interna och externa faktorer som kan hindra eller främja 

livsstilsförändring hos patienter efter att ha drabbats av AKS. 

 

Metoden som valdes var litteraturstudie för att besvara syftet. Studier publicerade under åren 

2008-2018 inkluderades och artikelsökningarna gjordes i databaserna Cinahl Complete, 

PubMed samt manuell sökning. Datainsamlingen resulterade i 16 vetenskapliga artiklar med 

både kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för kvalitetsgranskning. Dataanalysen gjordes utifrån en 

integrerad analys. 

 

I resultat framkom fem kategorier, respektive med åtta underkategorier. Huvudkategorierna 

var fysiska faktorer, psykologiska faktorer, vilka var interna faktorer samt sociala faktorer, 

socioekonomiska faktorer och vårdrelaterade faktorer, som var externa faktorer. Som 

främjande faktorer framkom det att rädsla var drivande till förändring men även patientens 

grad av motivation ansågs som avgörande. Familjen och nära anhöriga hade en stor inverkan 

och skapade motivation genom att stötta patienterna. Patienter med högre utbildning och god 

ekonomi var mer benägna att leva mer hälsosamt. Tydlig information om sunda levnadsvanor, 

stödsamtal och en god relation med vårdpersonal bidrog positiv till förändring. Hindrande 

faktorer till livsstilsförändring var hög ålder, komorbiditet och fysiska funktionsnedsättningar. 

Nedstämdhet och chock av att drabbas av AKS hindrade patienter att göra förändringar, att 

inte acceptera sjukdomen begränsade patienterna. Familjekonflikter och brist på stöd hindrade 

en sund livsstil. Patienter med kunskapsbrist som inte insåg sambandet mellan AKS och 

livsstilsförändring, hade svårigheter att förändra livsstilen. Bristfälligt professionellt stöd och 

bristfällig uppföljning hindrade en hälsosam livsstil.  

 

Slutsatsen av studien var att interna och externa faktorer kan både hindra och främja patienter 

att göra livsstilsförändringar efter AKS. Det behövs både kunskap och medvetenhet om 

riskfaktorer till AKS för att kunna främja hälsa och motverka ohälsa. Patientens egna förmåga 

är beroende av den sociala omgivningen, familj och av vårdpersonalen som har en viktig 

påverkan i förändringsprocessen. Sjuksköterskan kan tillsammans med patienten skapa 

individuella förutsättningar att göra livsstilsförändringar, vilket kan leda till ökad livskvalitet 

och minska risken för återinsjuknande. 
 

Nyckelord: akuta koronara syndrom, främjande, hindrande, livsstilsförändring, 

myokardinfarkt 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the background, it is described that acute coronary syndrome (ACS) can be related to an 

unhealthy lifestyle and could be prevented by renouncing smoking, eating a balanced diet, 

being physically active and limit alcohol intake. Lifestyle change is considered a contributing 

factor to the reduction of cardiovascular morbidity and mortality, as well as re-entry of ACS. 

The healthcare goals are to prevent the disease process, reproduce quality of life for the 

patients, motivate for lifestyle change and prevent relapse. The patient's commitment to 

lifestyle change can be affected depending on how the patient perceives the severity of their 

illness, which is clarified by the health belief model's (HBM) theory. The study is needed to 

identify which factors can prevent or promote patients for lifestyle change. Nurses need an 

increased knowledge to support patients in achieving a lifestyle change that is sustainable 

based on their abilities. 

 

The aim of the study was to identify internal and external factors that could barrier or 

facilitate lifestyle change in patients after suffering from ACS.  

 

The method chosen was a literature study to answer the aim. Studies published between the 

years 2008-2018 were included and the article searches were made in the databases Cinahl 

Complete, PubMed and manual search. The data collection resulted in 16 scientific articles 

with both qualitative and quantitative methods. The quality review was made on the basis of 

Sophiahemmet University's assessment basis for quality review. The data analysis was based 

on an integrated analysis. 

 

In the results, five categories with respective eight subcategories appeared. The main 

categories were physical factors, psychological factors, which were internal factors and social 

factors, socio-economic factors and health-related factors, which were external factors. As 

promotional factors, it emerged that fear was a driving force for change, but the patient's 

degree of motivation was also considered crucial. The family and close relatives had a great 

impact and created motivation by supporting the patients. Patients with higher education and 

good finances were more likely to live healthier. Clear information about healthy living 

habits, support talks and a good relationship with healthcare staff contributed positively to 

change. Barrier factors to lifestyle change were high age, comorbidity and physical 

impairments. Depression and shock of suffering from ACS prevented patients from making 

changes, not accepting the disease, restricted patients. Family conflicts and lack of support 

prevented a healthy lifestyle. Patients with a lack of knowledge who did not realize the 

connection between ACS and lifestyle change had difficulty in changing the lifestyle. 

Inadequate professional support and inadequate follow-up prevented a healthy lifestyle. 

 

The conclusion of this study was that internal and external factors can both hinder and 

facilitate patients to make lifestyle changes after ACS. There is a need for both knowledge 

and awareness of risk factors for ACS in order to promote health and counteract ill health. 

The patient's own abilities are dependent on the social environment, family and healthcare 

personnel have an important influence in the process of change. The nurse, together with the 

patient, can create individual conditions for making lifestyle changes, which could lead to 

increased quality of life and reducing the risk of relapse. 

 

Keywords: acute coronary syndrome, facilitator, barrier, lifestyle change, myocardial 

infarction 
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INLEDNING 

AKS är den största orsaken till morbiditet och dödlighet vilket även medför ekonomiska 

bördor på hälsovårdssystem i alla delar av världen (Steca et al., 2017; World Health 

Organization [WHO], 2017). Förekomsten av AKS kan vara relaterad till en osund livsstil 

och skulle sannolikt kunna förebyggas i cirka 80 procent av fallen genom att avstå rökning, 

äta balanserad kost, vara fysiskt aktiv, undvika övervikt och minska alkoholintaget 

(Nielsen, 2017; Kahleova, Levin & Barnard, 2018; World Health Organization [WHO], 

2015). Sjuksköterskan har ett ansvar att stödja en beteendeförändring vid ohälsosamma 

levnadsvanor med syfte att förhindra eller behandla den sjukdom som kan uppstå̊ som en 

konsekvens av dessa levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018b). Intentionen är att öka 

patientens medvetande om sin egen hälsa och sin sjukdom för att kunna motverka ohälsa 

(Chow et al., 2010). Sjuksköterskans förståelse för faktorer som påverkar patientens 

förmåga att inse sin egen risksituation och dennes förmåga att värdera för- och nackdelar 

med livsstilsförändring kan bidra till vård av högre kvalitet (Gholizadeh, Davidson, 

Salomonson & Worrall-Carter, 2010). 

BAKGRUND 

Akut koronart syndrom 

AKS är en paraplybeteckning som innefattar olika akuta ischemiska tillstånd på 

hjärtmuskeln, orsakade av sämre blodflöde i kranskärlen (Amsterdam et al., 2014). I 

begreppet AKS ingår ST-höjningsinfarkt (STEMI), icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI), 

instabil angina och plötslig död (Basu & Sharma, 2016). I Sverige vårdas varje år cirka 30 

000 patienter för hjärtinfarkt och ytterligare 12 000 patienter vårdas för instabil angina. 

AKS anses vara en folksjukdom som leder till sänkt livskvalitet (Erlinge & Nilsson, 2017). 

Den vanligaste bakomliggande mekanismen till AKS är ett åderförkalkningsplack som 

brister. Det leder till att trombocyter reagerar som vid cellskada och aktiverar 

koagulationssystemet så att en tromb bildas, vilket kan leda till att kranskärlet ockluderas 

partiellt eller fullständigt (Basu & Sharma, 2016; Erlinge & Nilsson, 2017; Socialstyrelsen, 

2018a). Minskning av blodflödet i kranskärlen resulterar i syrebrist på hjärtmuskeln 

(Makki, Brennan & Girotra, 2015) och resultatet kan innebära andra följdsjukdomar som 

kan ge fysiska hinder, vilket kan påverka individens liv på olika nivåer (Vargas, Riegel, 

Junior, Siqueira & Crossetti, 2017). 

 

Symtom 

Patienter med AKS upplever en mängd olika symptom vid uppkomsten av koronara 

händelser men bröstsmärta är fortfarande det vanligaste symtomet vilket förekommer hos 

cirka 90 procent av de drabbade (Lindahl, 2010). Andra symtom som kan uppstå vid AKS 

är smärta i käke, axlar och buk samt andningssvårighet, kallsvettning och illamående. Den 

smärta eller det obehag som är förknippat med AKS kan uppstå vid ansträngning eller vid 

vila och är snarare diffust än lokaliserat. En smärta som utstrålar till vänster axel och till 

vänster arm kallas refererad smärta pain vilket kan vara ett tecken på en pågående 

hjärtinfarkt. En stabil angina kan även utveckla sig till instabil angina med ihållande 

bröstsmärta, vid vila eller vid liten ansträngning (Erlinge & Nilsson, 2017; Makki, Brennan 

& Girotra, 2015). I det akuta skedet kan bröstobehag kvarstå i över 20 minuter vilket 

varken kan avhjälpas med vila eller med farmakologisk behandling (Makki, Brennan & 

Girotra, 2015). Män och kvinnor kan uppleva bröstsmärtor olika, vilket skulle kunna leda 

till feltolkningar och obemärkta tillstånd (Ericson & Ericson, 2012; Erlinge & Nilsson, 
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2017). Det är viktigt att även ta hänsyn till kulturella skillnader och patientens förmåga att 

uttrycka sig, eftersom det kan påverka bedömningen av sjukdomstillståndet (Lindahl, 

2010). En säker och effektiv hantering av patienter som uppvisar akuta bröstsmärtor, bidrar 

till att minska risken för uppkomst av sekundära åkommor (Marshall, 2011). 
 

Diagnostik och Behandling 

För att ställa diagnos vid AKS görs en klinisk bedömning av patientens symtom, anamnes, 

EKG och kontroll av hjärtmarkörer (Persson & Stagmo, 2014). Anmärkningar på dessa 

kontroller kan vara tecken på en hjärtinfarkt. Troponin är en specifik markör för ischemisk 

skada på hjärtmuskeln (Makki, Brennan & Girotra, 2015). Troponin är ett känsligt enzym 

som läcker ut i blodbanan vid myokardskada, men det krävs även typiska symtom och 

patologiskt EKG för att ställa diagnosen. Differentialdiagnoser kan vara perikardit, 

aortadissektion och lungemboli (Persson & Stagmo, 2014).  

Vid de olika tillstånden inom AKS finns det flera behandlingsalternativ, vid STEMI är 

behandlingen främst perkutan koronarintervention (PCI) och vid NSTEMI är det PCI eller 

enbart läkemedelsbehandling. Vid instabil angina ges oftast läkemedelsbehandling men 

även PCI kan utföras och därefter råd om livsstilsförändring. Där akut PCI inte kan 

genomföras vid STEMI ska trombolys istället ges och att snabbt ge trombolys har visat på 

bättre prognos än PCI med fördröjning (Socialstyrelsen, 2018a). I en studie har visat att 

tidigt invasivt ingrepp vid AKS minskar risken för återinsjuknande, återinläggningar samt 

förlänger livet hos högriskpatienter, jämfört med resultatet vid en enbart konservativ 

behandling (Wilson et al., 2017).  

 

Målen med behandlingen efter AKS är att förbättra överlevnaden, minska återkommande 

AKS samt förbättra livskvaliteten för patienten. Detta skulle kunna uppnås genom 

läkemedelsbehandling, hjärtrehabilitering och rådgivning angående livsstil (Paruchuri, 

Gaztanaga, Rambhujun, Smith & Farkouh, 2018). Patienter som drabbats av AKS och som 

har låg egenvårdsförmåga samt kunskapsbrist om hjärtsjukdomen löper större risk att 

återinsjukna (Zeine, Jahromi & Sabzevari, 2017). 

Livsstil 

Termen livsstil används i olika sammanhang, bland annat för att uttrycka individens sätt att 

leva men även för att uttrycka individens värderingar och attityder (Marques, Mendes & 

Serra, 2017). I dagens samhälle är uttrycket livsstil komplext eftersom det påverkas av 

individens livserfarenheter och rutinmässiga manifestationer från barndom till vuxen ålder. 

Hur individen ställer sig till hälsa är starkt förknippat med den miljö individen befinner sig 

i och kan variera exempelvis utifrån kön, ålder, utbildning och boendeförhållande. 

Utformningen av livsstilen sker genom ett samspel med andra individer, genom individens 

livserfarenhet och självkänsla som även präglas av samhällets normer (Jensen, 2007; 

Wramner, Wramner & Wramner, 2017).  

 

Livsstil är individens egna val mellan olika möjligheter präglade av vanor och rutiner från 

närmiljön. Livsstilen är en stor del av identiteten och den påverkas även av känslor 

(Giddens, 1997). Valet av livsstil som individen gör kan bidra positivt eller negativt till 

hälsan (Marques et al., 2017), där osunda val kan leda till ohälsa eller för tidig död (Danaei 

et al., 2009; SOU 2017:47). Den snabba tillväxten i samhället under de senaste åren, 

kombinerat med industrialiseringen och den tekniska utvecklingen, har medfört 

förändringar av livsstilen i flera länder, exempelvis genom stillasittande vardag och 

ohälsosam snabbmatskultur (Deaton et al., 2011; Silva et al., 2018).  
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I Sverige lever cirka hälften av alla kvinnor och två tredjedelar av alla män med någon 

form av osund livsstil. De som äter hälsosam kost, rör på sig regelbundet, har en måttlig 

konsumtion av alkohol och inte röker, lever i genomsnitt 14 år längre än de personer som 

lever med dessa ohälsosamma vanor. Den som blivit drabbad kan ofta snabbt förbättra sin 

hälsa genom sunda levnadsvanor och därmed, redan sex månader efter insjuknandet, 

minska risken för nytt AKS med 74 procent (Socialstyrelsen, 2018b). 

Riskfaktorer för akut koronart syndrom 

Riskfaktorer indelas i påverkbara och opåverkbara faktorer. De faktorer som individen 

själv kan påverka såsom rökning, alkoholintag, kostvanor och fysisk aktivitet anses som de 

viktigaste påverkbara riskfaktorerna, eftersom de har mest inverkan på hälsan 

(Socialstyrelsen, 2018b). Ökad ålder, ärftlighet och manligt kön hör till de opåverkbara 

faktorerna (Persson & Stagmo, 2014; Overbaugh, 2009). Även geografiska skillnader, 

medelhavskost och socioekonomisk ställning anses ha inverkan på hälsan (Erlinge, 2010). 

 

Kardiovaskulära risker kan vara förknippade med patienternas levnadsförhållanden och 

livsstil där forskning visar fördelarna med tidig upptäckt av riskfaktorer för att förebygga 

hjärt- och kärlsjukdomar (Marques et al., 2017). Ohälsosamma vanor i Sverige kan vara 

orsaken till cirka 20 procent av alla förtida dödsfall och funktionsnedsättningar (Wramner 

et al., 2017). Socialstyrelsen (2018b) rekommenderar personer med riskfaktorer och 

personer i riskgrupper, att göra livsstilsförändringar mot en hälsosammare inriktning. Ur 

ett folkhälsoperspektiv anses det vara av värde med dessa förändringar. 

Livsstilsförändring 

Syftet med livsstilsförändring är att främja hälsa, förebygga eller behandla sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2018b). En sund livsstil anses vara av samma vikt som medicinering och 

bör ha hög prioritet (Chow et al., 2010). Livsstilsförändringen anses som en bidragande 

faktor till minskning av kardiovaskulär morbiditet, mortalitet och återinsjuknande av AKS 

(Brinks, Fowler, Franklin & Dulai, 2017). Förändringen kan upplevas som en utmaning för 

patienter som har blivit drabbade av AKS (Steca et al., 2017) och kan påverka patientens 

liv både fysiskt, mentalt och socialt. Patienterna behöver ofta se över livsstilen på flera sätt 

(Tingström, 2012).  

 

Efter en AKS uppmuntrar sjuksköterskor patienter att anamma en mer hälsosam livsstil. 

Vissa patienter upplever svårigheter att motiveras till att behålla nödvändiga 

livsstilsförändringar och då behöver de rätt stöd för att göra förändringar (Junehag, 

Asplund & Svedlund, 2014). Individen exponeras konstant för interna och externa faktorer 

som direkt eller indirekt kan påverka dennes hälsa (Wramner et al., 2017). Individens 

övertygelse, kunskap, attityd, färdigheter och gener är exempel på interna faktorer 

(Tomljenovic, 2014), medan individens sociala nätverk, arbete, skola och bostad beskrivs 

som externa faktorer vilka kan påverka valet av livsstil (Greiff & Skogens, 2011). 

 

De faktorer som påverkar individens val av livsstil anses som grundläggande vid 

förändringen. Livsstilsförändring kan ske på en djupgående nivå, där tankar och åsikter 

omvärderas och förändras, vilket därmed i förlängningen förändrar beteendet varaktigt. 

Däremot, vid ytlig förändring faller individen lätt tillbaka i gamla vanor och mönster. 

Denna förändring blir inte bestående eftersom individen tänker och resonerar som tidigare 

(Lyddon, 1990). Om individen inte är mottaglig för förändring trots kännedom av sina 

hälsoproblem, kan de behöva stöd av vårdpersonal för att kunna överväga sitt beteende i 

förhållande till sin hälsa vilket kan leda till förändring. Genom en aktiv support av 

vårdpersonal kan en strategisk förändringsplan påbörjas. Det är viktigt att därefter 
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genomföra en utvärdering av resultatet för att identifiera nya åtgärder. Hur förändring 

uppstår kan variera från individ till individ men består alltid av en cirkel där flera återfall 

kan förekomma, där individen stärks i varje nytt försök (Wramner et al., 2017). 

 

Målet i vården är att förhindra sjukdomsprocessen, återge livskvalitet till patienterna, 

motivera till livsstilsförändringar samt förhindra återinsjuknanden (Piepoli et al., 2016). 

Individens val i livet grundar sig på förvärvade kunskaper och känslor från tidigare 

erfarenheter, vilket kommer att vägleda individen i framtida livsstilsval (LeVine, 2018). 

Dock påpekar Gate et al., (2016) att trots nuvarande rekommendationer gällande hälsosam 

livsstil är det viktigt att hänsyn tas till patienter med flera sårbarheter exempelvis låg nivå 

av hälsoinsikt, minskad mental förmåga samt etablerade kulturella och sociala hinder för 

hälsa. Enligt Brinks et al., (2017) bör patienter med kardiovaskulär sjukdom få rådet att 

engagera sig i en livsstilsförändring eftersom sund livsstil anses underskattad av vissa 

patienter som förstavalsbehandling, vid primär- och sekundärprevention av 

kranskärlssjukdomar. 

Teoretisk referensram - Health Belief Model 

Modellen utgår ifrån att individen kommer att engagera sig i ett hälsosamt beteende eller 

kommer följa rekommenderade åtgärder när den tror att det kan minska risken för ett 

troligt hot eller konsekvenserna av ett visst sjukdomstillstånd (Strecher & Rosenstock, 

1997). Sedan 1950-talet har HBM varit en av de mest använda begreppsramarna inom 

hälsobeteendeforskning, både för att förklara förändringar av hälsorelaterade beteenden 

och som vägledande ramverk för interventioner. Under årtiondena har HBM expanderats, 

jämförts och stått i motsats till andra ramar samt brukats till att informera om insatser för 

att förändra hälsobeteendet (Skinner, Tiro & Champion, 2015).  

 

Individens uppfattning om sin situation kommer att påverka dennes beslut till följsamhet. 

HBM bygger på sex faktorer som förutsäger om och varför människor kommer att vidta 

åtgärder för att förebygga, upptäcka eller behandla sjukdomstillstånd och främja hälsan. De 

sex faktorerna är upplevd känslighet, allvarlighetsgrad, upplevda fördelar, upplevda 

barriärer, ledtrådar till handling och egen förmåga (Skinner et al., 2015).  
 

HBM grundar sig på individens förmåga att anamma livsstilsförändring utifrån dennes tro 

om sannolikheten för att få en sjukdom eller ett tillstånd. Tron om hur allvarligt det kan 

vara att bli drabbad av en sjukdom kan av individen upplevas som ett hot, och på så vis 

triggas han eller hon till förändring. Modellen beskriver att individens förhållningssätt till 

förändringar även kan påverkas av upplevda fördelar, det vill säga att individen blir mer 

benägen att ändra sitt beteende om det ger egna vinster. Likaså kan upplevda barriärer 

hindra handling och/eller efterföljande engagemang i beteendet. Individens inställning till 

ett hälsobeteende påverkas både av interna och externa faktorer samt av den egna 

förmågan. För att lyckas förändra ett beteende gäller det att övervinna de hinder som kan 

uppstå, vilket är en av de viktigaste faktorerna till förändring (Skinner et al., 2015). 

 

Individen har friheten att göra sina egna val, inom ramen för de egna sociala- och 

ekonomiska förhållandena. Först och främst drivs individens handlingar utifrån nyttan eller 

fördelarna som denne kan åtnjuta. Men även hotfulla situationer kan tvinga individen till 

handling (Mason & Butler, 2010). Förståelse om faktorer som påverkar individens val av 

handlingar kan med hjälp av HBM kartläggas och bidra till utformning av 

hälsointerventioner vid livsstilsförändring (Martinez et al., 2016). HBM kan bidra med att 

skapa insikt om grunden till individens övertygelse, relaterad till dennes hälsobeteende. 

Sjuksköterskor behöver bättre förståelse för patienternas livsvärld för att hjälpa dem att 
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leva ett mer hälsosamt liv. Kännedom om närmiljöns påverkan på patienternas val av 

livsstil kan bidra till en mer individanpassad vård utifrån deras förmågor och resurser 

(Throndson, Sawatzky & Schultz, 2016). 

Problemformulering 

Ohälsosam livsstil är en bidragande orsak till AKS, där rökning, otillräcklig fysisk 

aktivitet, fetma och ohälsosam kost beskrivs som faktorer som kan leda till insjuknande. 

Studier belyser vikten av livsstilsförändring för att förhindra återinsjuknande efter AKS. 

Det har framkommit att en del patienter fortsätter att leva med flera riskfaktorer, vid 

uppföljning ett år efter AKS. För att bättre kunna hjälpa patienten i 

livsstilsförändringsprocessen är det viktigt att ha kunskap om vilka interna och externa 

faktorer som kan hindra eller främja livsstilsförändring. Genom att sammanställa och 

identifiera faktorer som påverkar patienten till att ändra sin livsstil efter AKS kan det bidra 

till en ökad förståelse hos sjuksköterskan för patientens inställning till livsstilsförändring. 

Resultatet skulle kunna användas för att främja en individanpassad vård utifrån patientens 

behov och förmågor, samt bidra till en fördjupad kunskap om vad som får individen att 

ändra eller behålla sin livsstil. Genom att skapa insikt om dessa faktorer skulle 

sjuksköterskan kunna erbjuda en allt mer individanpassad vård och därmed öka patientens 

livskvalitet. 

SYFTE 

Syftet med studien var att identifiera interna och externa faktorer som kan hindra eller 

främja livsstilsförändring hos patienter efter att ha drabbats av AKS. 

METOD 

Design 

För att kunna besvara syftet valde författarna litteraturstudie som metod, där strukturerad 

sökning genomfördes av vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Genom att inkludera båda ansatserna så ökas chanserna till att få fram fler artiklar som kan 

svara på studiens syfte (Kristensson, 2014). Friberg (2012) beskriver att en litteraturstudie 

skapar en översikt över kunskapsläget utifrån befintlig forskning. Genom ett strukturerat 

arbetssätt skapas en översikt över det valda ämnesområdet. Kristensson (2014) skriver att 

en litteraturstudie är ett bra arbetssätt när befintlig kunskap ska sammanställas och 

resultatet skulle kunna ge förslag på förändrade arbetssätt. Att en litteraturstudie valdes var 

fördelaktigt när en specifik fråga på ett kliniskt problem skulle undersökas och besvaras. 

Urval 

Som inklusionskriterier valde författarna både kvalitativa och kvantitativa artiklar som 

berörde livsstilsförändringar hos både män och kvinnor över 18 år, som har blivit 

diagnostiserade med AKS. Artiklarna valdes utifrån kriterierna: engelska språket, peer 

reviewed, etiskt godkännande eller noggranna etiska överväganden och publicerade under 

åren 2008-2018. Polit och Beck (2017) belyser vikten av att använda sig av peer review 

artiklar vilket innebär att artiklarna då har blivit granskade av andra forskare inom 

ämnesområdet. Exklusionskriterier var översiktsartiklar och artiklar med låg kvalitet. 

Sökorden som användes i databaserna var: acute coronary syndrome, barriers, 

behavioural, coronary heart disease, facilitators, factors, lifestyle, lifestyle changes, 

lifestyle modification, myocardial infarction och patients. 
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Datainsamling 

Författarna genomförde först en pilotsökning i PubMed för att få en översikt av det 

forskningsområde som fanns utifrån syftet (Friberg, 2012). Utifrån dessa sökningar valdes 

relevanta sökord ut, som sedan användes under artikelsökningen genom en strukturerad 

sökning (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna har gemensamt sökt artiklar i två 

databaser. Artikelsökning genomfördes i databaserna Cinahl Complete och PubMed där 

omvårdnadsforskning kunde hittas (Forsberg & Wengström, 2015). För att hitta relevanta 

sökord i databaserna användes indexord Medical Subject Headings (MeSH) i Pubmed och i 

Cinahl Complete användes Cinahl Headings som ansågs underlätta litteratursökningen 

(Jakobsson, 2011; Kristensson, 2014). Med hjälp av booleska operatorer användes 

termerna AND, OR och NOT för att söka artiklar med fler än ett ord och för att avgränsa 

eller utöka sökningen till en mer specifik sökning. Genom användning av funktioner som 

begränsade sökningarna, exempelvis årtal och språk, kom mer specifika sökresultat fram 

(Karlsson, 2017). I samband med sökningarna i de olika databaserna kunde ett ords ändelse 

kompletteras med asterisk tecknet (*) för att få fram samtliga ord som började med det 

valda ordet, exempelvis patient*, vilket även skulle kunna få fram “patients”. Detta söksätt 

kallas för trunkering och kan med fördel användas för att öka antalet sökträffar (Jakobsson, 

2011).  

 

Utifrån artikelsökningar valdes de titlar som ansågs kunna besvara studiens syfte och 

därefter lästes artiklarnas abstrakt för att ta reda på om de kunde svara på syftet. De 

abstrakt som skulle kunna svara på syftet valdes ut och därefter lästes hela artikeln. De 

artiklar som svarade på syftet valdes ut gemensamt av författarna och därefter granskades 

kvaliteten enskilt och artiklarna lästes om flera gånger (Forsberg & Wengström, 2015). För 

att författarna inte skulle misstolka eller missuppfatta innehållet så översattes vissa utvalda 

delar i artiklarna från engelska till svenska genom användning av lexikon. Totalt 

kvalitetsgranskades 30 vetenskapliga artiklar. Först inkluderades 14 artiklar som svarade 

på syftet utifrån inklusionskriterierna och därefter genomfördes kompletterande sökningar 

för att hitta ytterligare artiklar och då inkluderades två artiklar till. En artikel valdes ut 

genom snowballing, som enligt Kristensson (2014) innebär att artiklar kunde sökas via 

referenslistor, för att finna ny litteratur. Den sista artikeln hittades genom funktionen 

liknande artiklar. Författarna inkluderade 16 artiklar till resultatet där flertalet av artiklarna 

publicerades i Europa, då västerländska studier anses relevant för den svenska hälso- och 

sjukvården (se tabell 1).  

 

Efter kvalitetsgranskning valdes artiklar med hög och medelhög kvalitet som analyserades 

på ett strukturerat sätt (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna använde sig av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för kvalitetsgranskning (Bilaga A). 

Artiklarnas kvalitet värderades utifrån en tregradig skala: hög-, medel- och låg kvalitet. 

Valda artiklar presenterades i en artikelmatris (Bilaga B). Den analyserade litteraturen 

redovisades genom att, på ett strukturerat sätt, presentera syfte, metod och resultat 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 
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Tabell 1. Databassökning: urval 2008-2018, engelska språket och peer reviewed 

 

Databas & 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakter 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Cinahl 

Complete 

20190218 

MH “myocardial 

infarction” AND MH 

“lifestyle changes ” 

78 18 10 6 

Baldacchino, 

2011 

Doyle et al., 

2012 

Dullaghan et 

al., 2014 

Fålun et al., 

2016  

Nicolai et al., 

2018 

Nunes et al., 

2016 

Cinahl 

Complete 

20190218 

MH “Acute Coronary 

Syndrome” AND 

MH “lifestyle Changes” 

16  8  5  2 

Jansson et al., 

2018  

Rahman et 

al., 2018  

Cinahl 

Complete 

20190222 

Coronary heart disease 

AND lifestyle changes 

OR lifestyle 

modification AND 

barriers AND 

facilitators 

79 12 5 3 

Cole et al., 

2013 

Darr et al., 

2008  

Nissen et al., 

2018 

Rahman et 

al., 2018**  

Cinahl 

Complete 

20190222 

Lifestyle behaviour 

AND myocardial 

infarction 

10 1 1 1 

Chan et al., 

2008 

PubMed* 

20190223 

Acute coronary 

syndrome MeSH-

termAND 

life style MeSH-term 

76 9 5 1 

Green et al., 

2013 

PubMed* 

20190223 

Facilitators AND 

barriers AND coronary 

heart disease 

32 5 3 1 

Cole et al., 

2013** 

Rogerson et 

al., 2012 

PubMed Manuell 
   

1 
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20190302 

Liknande 

artiklar 

sökning Gerber et al., 

2011 

Referenslistan 

från en artikel 

20190302 

Manuell 

sökning 

   

1 

Bambs et al., 

2015 

Totalt valda 

artiklar 

    

16 

* Ej Peer Reviewed    ** Dubbletter 

Dataanalys 

Författarna använde sig av en integrerad analys under analysprocessen som sedan 

sammanställdes till ett resultat. Integrerad analys är en särskild granskningsmetod som 

sammanfattar tidigare studier för att ge en mer omfattande förståelse för ett visst fenomen 

eller ett hälsoproblem. Analysen utfördes i tre steg. I steg ett lästes artiklarna igenom som 

ansågs relevanta till syftet för kartläggning av övergripande likheter och skillnader mellan 

de olika artiklarna i resultatdelen. I steg två kartlades de olika underkategorierna som 

svarade på syftet utifrån artiklarnas innehåll. Kategorierna sammanfattade resultatet från 

artiklarna som relaterade till varandra. I steg tre sammanställdes resultatet under flera 

kategorier (Kristensson, 2014). Under analysen kom författarna fram till underkategorier, 

kategorier och teman. Kategorierna indelades efter tema, interna och externa faktorer. Som 

interna faktorer anses inre faktorer hos individer såsom egna värderingar, känslor och 

gener (Tomljenovic, 2014) och som externa faktorer anses den yttre faktorer som påverkan 

på individens val av livsstil såsom familj, arbete och miljö (Greiff & Skogens, 2011).  

Forskningsetiska överväganden 

Författarna valde artiklar med etiskt godkännande, där hänsyn tagits till varje deltagares 

samtycke, anonymitet och möjlighet att avbryta sitt deltagande, alternativt att noggranna 

etiska överväganden har genomförts (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Polit och Beck 

(2017) ska forskning bedrivas med hänsyn till de grundläggande principerna, att göra gott, 

visa respekt för människors värdighet och rättvisa. 

 

Det var viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt vid urvalet av artiklarna så inga selektiva 

urval av artiklarna gjordes som stödjer författarnas åsikter. Författarna eftersträvade att 

översättningen till analysen gjordes så trogen till originaltexten som möjligt, utan några 

vinklingar eller tolkningar. Det som framkom i artiklarnas resultat har inte förvrängts eller 

utelämnats. Ett etiskt godkännande krävdes inte vid litteraturstudie, däremot tillämpades 

god forskningssed (Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2012). 

RESULTAT 

I resultatet inkluderades 16 vetenskapliga artiklar, publicerade under åren 2008 och 2018. 

11 av dessa var av kvalitativ metod, en var av mixad metod och fyra var av kvantitativ 

metod. Artiklarna genomfördes i 14 olika länder: Malta (n=1), Chile (n=1), Irland (n=1), 

Storbritannien (n=3), Norge (n=1), Israel (n=1), USA (n=1), Sverige (n=1), Tyskland 

(n=1), Danmark (n=1), Portugal (n=1), Thailand (n=1), Kanada (n=1) och Australien 

(n=1). De som bedömdes vara av hög kvalitet var nio stycken och sju stycken var av 

medelhög kvalitet.  
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Syftet var att identifiera interna och externa faktorer som kan hindra och främja patienter 

att ändra sin livsstil efter AKS. I resultatet framkom åtta underkategorier, som indelades 

efter teman interna och externa faktorer, vilket bildade fem kategorier: Fysiska faktorer, 

Psykologiska faktorer, Sociala faktorer, Socioekonomiska faktorer och Vårdrelaterade 

faktorer (se Tabell 2). 

 

Tabell 2 

Kategorier Tema Underkategorier 

Fysiska faktorer  Interna faktorer 

 

• Fysisk aktivitet  

Psykologiska faktorer   Interna faktorer 
 

 

• Patientens känslor 
 

• Egen motivation  

Sociala faktorer   Externa faktorer 
 

 

• Familjen och nära 

anhöriga  

Socioekonomiska faktorer   Externa faktorer 
 

 

• Ekonomi och 

utbildning 
 

• Arbete och miljö  

Vårdrelaterade faktorer Externa faktorer 
 

 

• Information och 

kunskap 
 

• Stöd av vårdpersonal 

och hjärtrehabilitering  

 

Fysiska faktorer 

Fysisk aktivitet 
 

Främjande faktor 

Fysisk aktivitet anses vara av stor vikt efter AKS då risken för återfall kan minska 

avsevärt. Att uppleva fördelarna av att vara fysiskt aktiv framkom som en främjande faktor 

till förändrad livsstil. Önskan om förbättrad fysisk och mental hälsa samt längre liv 

uppgavs som skäl för träning (Cole, Smith, Hart & Cupples, 2013; Green, Newman, 

Shaffer, Davidson, Maurer & Schwartz, 2013; Nicolai et al., 2018; Rogerson, Murphy, 

Bird & Morris, 2012). Patienter som förstod vinsterna med fysisk aktivitet, var mer 

benägna att förändra livsstilen. Den ökade självkänslan, prestationsförmågan, 

välbefinnandet och den minskade stressen som resultat av den fysiska aktiviteten uppgavs 

som positiva faktorer, vilka främjade fortsatt träning. En del av patienterna upplevde 
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träningen som en terapi för sinne och kropp (Darr, Astin & Atkin., 2008; Rogerson et al., 

2012).   

 

Hindrande faktor 

Fysiska funktionsnedsättningar, hög ålder och komorbiditet beskrevs som hindrande 

faktorer till livsstilsförändring, särskilt avseende fysisk aktivitet. Många patienter kände sig 

osäkra på i vilken utsträckning deras fysiska förmåga klarade av ansträngning, vilket 

hindrade dem att utföra hårdare fysisk träning. Genom att inte känna av någon fysisk 

förbättring eller enbart långsam förbättring, minskade engagemanget att fortsätta träna. 

Flera som var äldre kände att träning var onödig i hög ålder och såg ingen mening med den 

(Bambs et al., 2015; Cole et al., 2013; Darr et al., 2008; Nicolai et al., 2018; Rahman, 

Fongkaew, Pinyokham, Tachaudomdach, 2018; Rogerson et al., 2012). Tankar på att få 

angina eller andra besvär vid fysisk ansträngning påverkade patienterna negativt, vilket 

hindrade dem att motionera (Darr et al., 2008; Dullaghan et al., 2014). Symtom på dyspné, 

yrsel, benödem eller andra fysiska nedsättningar såsom, exempelvis, knäproblem, 

medförde att patienterna avstod från att röra på sig (Nunes, Rego & Nunes, 2018; Rahman 

et al., 2018; Rogerson et al., 2012). 
 

Psykologiska faktorer  

Patientens känslor 
 

Främjande faktor 

Rädslan för att drabbas av nytt AKS framkom som en främjande faktor som förstärkte 

patienternas förmåga till följsamhet till hälsosammare kost. Det fanns en stor rädsla för att 

dö, vilket ledde till ett uppvaknande till att en osund livsstil har orsakat AKS. Längtan efter 

att få leva länge beskrevs som en drivande faktor till förändringen. Rädslan sågs som 

drivmedel till viljan att äta hälsosamt samt att göra andra hälsosamma val, för att förhindra 

återinsjuknande (Cole et al., 2013; Doyle et al., 2012; Fålun et al., 2016; Nicolai et al., 

2018; Nissen et al., 2018). Konsekvenserna av AKS och det livshotande tillståndet till följd 

av detta, fick patienterna att omvärdera det som var viktigt i livet och göra 

livsstilsförändringar. Detta blev till en möjlighet att ändra riktning i livet och viljan att 

förändras blev därför stark (Baldacchino, 2011; Bambs et al, 2015; Dullaghan et al., 2014; 

Fålun et al., 2016; Nicolai et al., 2018; Nissen et al., 2018). Rädsla och skuldkänslor i 

samband med AKS ökade patienternas medvetenhet om livets sårbarhet, vilket ledde till 

beslut om att se över den egna hälsan (Baldacchino, 2011; Nicolai et al., 2018).  
 

Hindrande faktor 

Många var i chock över att ha drabbats av AKS och ville finna en orsak till varför just de 

hade drabbats, vilket hindrade dem att komma vidare och göra livsstilsförändringar. 

Depression och ambivalens mellan att acceptera sjukdomen som kronisk eller att återgå till 

det tidigare livet utan att göra förändringar ansågs som hindrande till sundare val (Bambs 

et al., 2015; Nicolai et al., 2018). Att känna sig begränsad, ha mindre valmöjligheter i livet 

och känna sig tvingad att göra nödvändiga förändringar, ansågs som hindrande (Doyle et 

al., 2012; Nissen et al., 2018). Känslan att förändringar är omöjliga att genomföra och tron 

på att fysisk träning skulle orsaka nytt AKS, begränsade patienternas vilja att göra 

livsstilsförändringar (Bambs et al., 2015; Nissen et al., 2018; Rogerson et al., 2012). 

Känslor av nedstämdhet uppgavs som en hindrande faktor till motion och bidrog till en mer 

stillasittande livsstil. Även insikt om det egna åldrandet och känslan av att förlora hälsan i 

samband med AKS påverkade inställningen till fysisk aktivitet negativt (Bambs et al., 

2015; Rogerson et al., 2012). 
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Egen motivation 
 

Främjande faktor 

AKS ökade sjukdomsinsikten hos patienterna vilket i sin tur bidrog till ökad vilja att 

genomföra livsstilsförändringar. Patienter som drabbades av STEMI var mer motiverade 

att ändra sina livsstilar. Efter AKS upplevde patienterna att de fått en varning och en andra 

chans i livet, vilket ökade motivationen till ändring av livsstilen (Dullaghan et al., 2014; 

Nicolai et al., 2018). Optimism och högre grad av självförmåga sågs som främjande 

faktorer för patienterna (Bambs et al., 2015; Nissen et al., 2018). Patienternas grad av 

motivation ansågs som den viktigaste faktorn till hälsosammare livsstil. Psykologiska 

strategier såsom att vara målinriktad, att peppa sig själv och hålla fokus ansågs som 

bidragande faktorer till exempelvis fysisk aktivitet (Jansson et al., 2018; Nissen et al., 

2018; Rogerson et al., 2012).  

Beslutsamhet, självdisciplin och viljestyrka ansågs som avgörande faktorer för att nå 

framgång med livsstilsförändring (Fålun et al., 2016; Nicolai et al., 2018). Individuella 

handlingsplaner, rutiner och eliminering av bortförklaringar, skapade av patienterna själva, 

framkom som bidragande faktorer till sundare livsstil (Baldacchino, 2011; Jansson et al., 

2018; Nicolai et al., 2018). Njutningen och upplevelsen av en hälsosammare livsstil var en 

fördel och viktig faktor till att upprätthålla nya levnadsvanorna (Cole et al., 2013; 

Rogerson et al., 2012). 

Hindrande faktor 

Brist på motivation och rutiner, vara uttråkad, lathet, hungerkänslor och begär efter 

ohälsosam mat försvårade att leva en hälsosam livsstil. Vissa patienter hade många 

förändringar att göra, vilket medförde att de hade svårigheter att prioritera samt att det 

kunde kännas övermäktigt att förändra sin livsstil. Vissa kände ett behov av att trösta sig 

med ohälsosam mat när motivationen var låg. De som försökte gå ner i vikt hade svårare 

att upprätthålla motivationen och en del var ovilliga att avstå ohälsosam kost (Darr et al., 

2008; Doyle et al., 2012). Det upplevdes som en svårighet att motarbeta hungerkänslor vid 

kostförändring eller i sociala sammanhang där ohälsosam mat fanns (Cole et al., 2013; 

Rahman et al., 2018). Även brist på motivation och negativa tankar kring hälsa och 

livsstilsförändringar ansågs som hinder till motion hos inaktiva patienter (Nissen et al., 

2018; Rogerson et al., 2012).  
 

Konsekvensen av rökstopp såsom viktuppgång minskade patienternas motivation till att 

sluta röka. Vissa beskrev att rökning var den enda njutningen i livet och var något som de 

inte ville ge upp (Darr et al., 2008; Nicolai et al., 2018; Rahman et al., 2018). Det fanns 

svårigheter att förändra gamla vanor som patienterna vuxit upp med. Att implementera nya 

rutiner och livsstilsförändringar i tillvaron upplevdes som ett motstånd, främst för dem som 

hade svårt att acceptera den nya diagnosen. Behovet av att ha kvar kontrollen över det egna 

livet och de egna valen, var också en barriär till förändring. En del kände att de inte 

behövde göra några livsstilsförändringar för att de upplevde att deras livsstil var hälsosam 

eller hade få förändringar att göra, detta ledde till bristande motivation att förändras då 

insikt saknades (Cole et al., 2013; Darr et al., 2008; Fålun et al., 2016). 

Sociala faktorer  

Familjen och nära anhöriga 
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Främjande faktor 

Familjens emotionella stöd och engagemang, särskilt från makar och barn, framkom som 

främjande vilket var fördelaktigt vid livsstilsförändring. Familjemedlemmar ansågs skapa 

motivation och stimulans för patienten. Detta bekräftades av flera studier som visade att 

positiv attityd och engagemang från familjen var den huvudsakliga orsaken till att motivera 

de drabbade att genomföra förändringar i sin livsstil (Baldacchino, 2011; Bambs et al., 

2015; Cole et al., 2013; Nicolai et al., 2018; Rahman et al., 2018; Rogerson, et al., 2012). 

Patienter som levde tillsammans med en partner var mer fysiskt aktiva än de som levde 

ensamma, men även vänner ansågs bidra positivt (Darr et al., 2008; Fålun et al., 2016; 

Jansson et al., 2018; Green et al., 2013). Genom att träna för någon annans skull, 

exempelvis partnern, ökade engagemanget och beslutsamheten. Familjemedlemmar som 

visade oro kunde påverka patientens beslut att göra hälsosamma förändringar (Darr et al., 

2008; Rogerson et al., 2012). Par som var engagerade med gemensamma mål hade 

tydligare framsteg vid livsstilsförändring. Öppen kommunikation ansågs som avgörande i 

det gemensamma förändringsarbetet (Green et al., 2013; Nissen et al., 2018; Rogerson et 

al., 2012).  
 

Hindrande faktor 

Vissa blev motarbetade av familjemedlemmar och konflikter kunde uppstå inom familjen. 

Det förekom kunskapsbrist om hälsosam kost vid hjärtsjukdom hos familjemedlemmar 

vilket patienterna upplevdes som dåligt stöd från sina närstående. Familjemedlemmars 

dåliga kostvanor och brist på fysisk aktivitet ansågs som hindrande och detta påverkade 

patienten negativt. I sociala sammanhang kunde patienter känna sig pressade att röka, 

dricka alkohol eller äta ohälsosam kost (Bambs et al., 2015; Cole et al., 2013; Nissen et al., 

2018; Rahman et al., 2018). Vanligt förekommande familjekonflikter gällde när familjen 

ansåg att patienten själv var ensam ansvarig för sin förändring. Även situationer där 

patienten ansåg att familjen måste anpassa sig till hans eller hennes situation förekom, 

vilket hindrade patienten att upprätthålla sunda vanor (Nissen et al, 2018; Rahman et al., 

2018). Dålig kommunikationsförmåga inom familjen ledde till konflikter, missnöje och 

tvångskänslor vilket ansågs som hindrande faktorer till hälsosammare livsstil (Bambs et 

al., 2015; Nissen et al., 2018). 

Socioekonomiska faktorer  

Ekonomi och utbildning 
 

Främjande faktor 

Yngre patienter, främst män med högre utbildning visade sig vara mer benägna till 

förändringar. Det visade sig att de hade en optimistisk syn på framtiden, en större 

uppfattning om den egna självförmågan och en aktiv roll gällande den egna hälsan. 

Patienter med högre inkomst var mer benägna att vara fysiskt aktiva, avstå rökning, ändra 

osunda kostvanor och att sluta dricka alkohol eller minska alkoholintaget efter att ha 

drabbats av AKS (Bambs et al., 2015; Chan, Gordon, Chong & Alter, 2008; Rahman et al, 

2018). 
 

Hindrande faktor 

Låg utbildningsnivå och ekonomiska begränsningar visade sig som hindrade till 

livsstilsförändring och ansågs medföra en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar. Vissa 

patienter beskrev att de inte hade ekonomi att köpa hälsosam kost då grönsaker beskrevs 

som dyra råvaror. Patienter med låg inkomst- och utbildningsnivå visade på lägre 

engagemang till träning (Bambs et al., 2015; Chan et al., 2008; Gerber, Myers, Goldbourt, 

Benyamini & Drory, 2011; Rahman et al., 2018). Ekonomiska begränsningar visade sig 
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påverka den fysiska aktiviteten negativt, då kostnaderna för exempelvis gym upplevdes 

som för höga. Patienter med sämre socioekonomisk ställning var mindre benägna att 

förändra sig eller anpassa sig till ett hälsosammare livsstilsbeteende efter ett AKS, trots 

sämre prognos (Chan et al., 2008; Rogerson et al., 2012). 
 

Arbete och Miljö 
 

Främjande faktor 

Att återgå till arbetet efter AKS och ha meningsfulla uppgifter ansågs som främjande 

faktorer till förändring. Färre arbetstimmar, mindre stress och en positiv attityd till livet, 

efter att ha drabbats av AKS bidrog positivt för att bibehålla en sundare livsstil (Bambs et 

al., 2015; Fålun et al., 2016). Framtida mål med avsikten att leva ett så normalt liv som 

möjligt med snar återgång till arbetet efter AKS framkom som drivande faktorer för att 

bibehålla nya levnadsvanor (Bambs et al., 2015; Jansson et al., 2018).  
 

Hindrande faktor 

Tidsbrist, svårigheter att skapa rutiner, ensamhet och stress i vardagslivet nämndes som 

hindrande faktorer till en hälsosam livsstil. Även övertidsarbete med hög belastning ledde 

till att fysisk aktivitet prioriterades bort efter AKS (Bambs et al., 2015; Darr et al., 2008; 

Nunes et al., 2016). Väderförhållanden, särskilt kyla, regn och minskat dagsljus på vintern 

minskade engagemanget till motion. Vissa patienter uppgav angina pectoris i samband med 

kyla vilket hindrade dem att träna utomhus (Darr et al., 2008; Rogerson et al., 2012). 

Patienterna upplevde svårigheter att förhålla sig till en hälsosam livsstil i vissa sociala 

miljöer. I ett lägre socioekonomiskt område samt arbetslöshet visade sig var förknippat 

med lägre engagemang till fysisk aktivitet efter AKS (Bambs et al., 2015; Cole et al., 2013; 

Gerber et al., 2011; Nicolai et al., 2018). 

Vårdrelaterade faktorer 

Information och kunskap 
 

Främjande faktor 

Muntlig och skriftlig information, som gavs av vårdpersonalen i samband med 

sjukhusbesök, framkom som bidragande faktor till livsstilsförändring och värderades högt 

av patienterna. Tydlig information om sunda levnadsvanor ansågs som viktig att erhålla. 

Information illustrerad med bilder som förklarade AKS gjorde att budskapet togs in bättre. 

Den ökade kunskapen om AKS, i samband med sjukhusvistelsen, bidrog till att en del 

patienter helt slutade röka. Det ansågs som viktigt med en god relation mellan patient och 

vårdpersonal då vårdpersonalen besitter kunskaper om kardiovaskulära risker och kunde 

förmedla denna kunskap till patienterna (Cole et al., 2013; Darr et al., 2008; Rahman et al., 

2018). God kommunikation med empati upplevdes också som uppmuntrande till en allt 

mer hälsosam livsstil (Bambs et al., 2015; Cole et al., 2013). 
 

Hindrande faktor 

Patienter som inte hade fått tillräckligt med information eller inte var övertygade om att 

sunda levnadsvanor skulle kunna motverka ett nytt AKS, var ofta motvilliga att förändra 

sin livsstil (Bambs et al, 2015; Nicolai et al., 2018; Nunes et al., 2016). En del patienter 

uppgav att de endast erhållit lite eller ingen information om kostförändring, vilket hindrade 

dem att genomföra sunda förändringar. Vissa hade uppfattat att kostförändring var en diet 

och inte en permanent kostförändring som skulle vara livet ut. Det förekom att 

informationen var otydlig eller förvirrande vilket försvårade för patienterna att förändra sin 

livsstil (Cole et al., 2013; Doyle et al., 2012). De patienter som fått information om att 
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diagnosen var oklar, eller själva inte med säkerhet visste att de drabbats av AKS, 

ifrågasatte eller var tveksamma till att livsstilsförändringar gällde dem själva. Patienter 

som inte fick tillräckligt med information eller som inte var övertygade om fördelarna med 

livsstilsförändringar var ovilliga att förändras (Cole et al., 2013; Nicolai et al., 2018). 

Patienter upplevde att de var botade från sjukdomen efter behandlingen och att 

livsstilsförändringar därmed inte behövde utföras. Patienter som drabbats av NSTEMI 

upplevde inte deras tillstånd som livshotande, jämfört med patienter som drabbats av 

STEMI, de var osäkra om diagnosen var AKS eller inte, vilket var ett hinder till 

livsstilsförändring. Informationen från vårdpersonalen uppgavs, av en del patienter, som 

bristfällig, vilket påverkade negativt till sundare levnadsvanor (Dullaghan et al., 2014; 

Rahman et al., 2018).  

Det konstaterades att kunskapsbrist hos patienter medförde att de inte förstod att deras 

riskfaktorer orsakade AKS, utan istället trodde att det berodde på andra orsaker som var 

opåverkbara. Även brist på förståelse om sjukdomen och brist på medvetenhet om behovet 

av att ändra livsstilen fanns. Strategier att praktiskt kunna genomföra livsstilsförändringar 

samt oförmåga att sätta upp mål ansågs som barriärer till livsstilsförändring (Bambs et al., 

2015; Nunes et al., 2016). 

 

Stöd av vårdpersonal och hjärtrehabilitering  
 

Främjande faktor 

Stöd från vårdpersonal bidrog till ökat förtroende, gav vägledning, ökad självkänsla och 

uppmuntran. Genom stödsamtal lyckades patienter som rökte drastiskt minska på antalet 

cigaretter (Doyle et al., 2012; Darr et al., 2008; Rogerson et al., 2012). En viktig faktor var 

mötet med läkare där patienten insåg att information och rekommendationer från läkare var 

en del i behandlingen. En god relation till läkaren ansågs främjande, där specifika råd till 

patienter hade en positiv effekt (Bambs et al., 2015; Cole et al., 2013; Jansson et al., 2018; 

Rahman et al., 2018). Genom att träffa andra patienter med samma diagnos i gruppträffar 

blev patienterna inspirerade och fick stärkt självkänsla, då detta gav möjlighet att dela 

erfarenheter och minskade känslan av ensamhet. De kände fördelar med att träffa andra 

med liknande erfarenheter och detta var viktigt i förändringsprocessen (Cole et al., 2013; 

Nicolai et al., 2018; Rogerson et al, 2012).  
 

Hindrande faktor 

Patienter som fick bristfällig eller inget professionellt stöd, hade problem att följa 

rekommendationer. Patienter som kände sig pressade av sjukvårdspersonalen att ändra sin 

livsstil, hade svårigheter att förändra sitt beteende (Cole et al., 2013; Nissen et al., 2018). 

Brister på uppföljning angående levnadsvanor, exempelvis hur det gick med att sluta röka, 

och avsaknad av personcentrerade mål framkom som hindrande till kontinuitet med 

förändringar i livsstilen efter AKS (Bambs et al., 2015; Jansson et al., 2018; Nunes et al., 

2018). Även faktorer såsom överbelastade läkare, tidsbegränsning vid besök samt 

bristfällig hjärtrehabilitering påverkade negativt till bibehållna sunda vanor (Bambs et al., 

2015; Rahman et al., 2018). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

I denna litteraturstudie framkom det att fysiska-, sociala-, psykologiska-, socioekonomiska- 

och vårdrelaterade faktorer hade en stor inverkan över patienternas förhållningssätt till 
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livsstilsförändring efter AKS. Hur patienter förhåller sig till dessa faktorer skulle kunna 

bidra effektivt till en sundare livsstil eller till fortsatt oförändrat liv med osunda vanor. 

Resultatet från litteraturstudien gav en användbar inblick över några faktorer som måste 

beaktas vid utveckling och genomförande av strategier till sunda och hållbara 

livsstilsförändringar efter AKS.  

AKS är ett livshotande tillstånd som kan påverka patienternas fysiska-, psykiska- och 

sociala förmågor, där en osund livsstil kan vara en av orsakerna till den kroniska 

sjukdomen (Farhud, 2015; Molazem, Rezaei, Mohebbi, Ostovan & Keshavarzi, 2013). 

Patienter som drabbats av AKS kan minska risken för mortalitet och morbiditet samt 

förbättra prognosen genom följsamhet till medicinsk behandling och genom anpassad 

livsstilsförändring där riskfaktorer utesluts (Piepoli et al., 2016). Patienters val av livsstil 

angående exempelvis kost, fysisk aktivitet och rökning, kan påverka hälsan negativt eller 

positivt (Marques et al., 2017). Därav vikten av att identifiera faktorer som kan ha inverkan 

på patientens livsstil.  

 

Fysiska Faktorer 

I studiens resultat framkom det att AKS kunde leda till ökade uppfattningar om riskerna I 

studiens resultat framkom det att AKS kunde leda till ökade uppfattningar om riskerna som 

kan uppstå till följd av AKS vilket stimulerade till livsstilsförändring med syfte att 

förebygga ytterligare skada eller framtida återinsjuknande. Denna förståelse ansågs som 

drivande för att förbättra patienternas egna ansvar för sin hälsa, vilket kommer att öka 

uppfattningen om fördelarna med en hälsosam livsstil (Cole et al., 2013; Green et al., 2013; 

Nicolai et al., 2018; Rogerson et al., 2012). Det överensstämmer med HBM, ”upplevd 

känslighet”, som innebär att en förändring kan ske när individen inser att det finns en risk 

för att bli drabbad av en sjukdom eller att sjukdomen skulle kunna medföra konsekvenser. 

Det innebär att om patienten har förståelse för vilka risker som finns vid en osund livsstil 

kan även de anses som främjande faktorer och fördelaktiga till att förändra till sunda vanor. 

Det styrks av en annan studie där 55 procent av patienterna hade genomfört någon form av 

förändring av livsstilen efter AKS (Oliveira & Püschel, 2013). Även förståelse för 

konsekvenserna av en osund livsstil vid AKS och fördelarna med förändringar, kunde 

anses som främjande till sunda förändringar, vilket överensstämmer med HMB’s 

“upplevda fördelar” (Skinner et al., 2015). 

I studiens resultat framkom det att interna faktorer såsom ålder, komorbiditet och 

funktionsnedsättningar kunde påverka patienter till livsstilsförändring efter AKS. Hos en 

del patienter har förändringar upplevts som meningslösa, då gener och även ödet nämndes 

som förklaringar till AKS och av denna anledning avstod dessa patienter att göra några 

förändringar (Darr et al., 2008; Green et al., 2013; Nicolai et al., 2018). Det skulle kunna 

innebära att patienter med olika fysiska hinder efter AKS, mindre sannolikt kommer 

förändra sina osunda vanor (Bambs et al., 2015; Darr et al., 2008; Cole et al., 2013). Det 

stämmer överens med HBM’s “upplevelse av hinder” då patienternas övertygelser om att 

ha en begränsad kropp kan upplevas som hindrade dem till förändring, särskilt gällande 

fysisk aktivitet (Köhler, Nilsson, Jaarsma & Tingström, 2017).  

 

Psykologiska faktorer 

Upplevelser av olika känslor vid AKS, bland annat chock, rädsla och skuld, beskrevs som 

faktorer som påverkade patienternas medvetenhet om deras egna situationer, vilket 

medförde antingen större eller mindre motivation till förändring (Doyle et al., 2012; 

Nicolai et al., 2018; Nissen et al., 2018). Det ligger i linje med HBM, “upplevda hot”, 
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vilket innefattar en kombination av individens upplevelse av risken vid en hotfull situation 

och utav situationens allvarlighetsgrad (Skinner et al., 2015). Det skulle kunna innebära att 

den försvarsmekanism som uppstår efter ett livshotande tillstånd, exempelvis hjärtinfarkt, 

omedelbart får patienter att fatta beslut om att genomföra livsstilsförändringar för att lindra 

konsekvenserna av tillståndet. Emellertid kan svårigheter med att bibehålla den nya 

livsstilen göra att patienter faller tillbaka till tidigare osunda vanor (Scherer, Stumm, Loro 

& Kirchner, 2011).  
 

Det överensstämmer med studiens resultat som visade att rädsla och känsla av sårbarhet 

vid AKS, återinsjuknande eller risk för död skrämde många patienter. Detta ledde till att en 

hälsosammare livsstil anammades. Rädsla kunde framkalla en möjliggörande kraft, vilket 

kunde styra patientens självkontroll och beslutsamhet. Både kvinnor och män beskrev 

upplevelsen av att ha fått en andra chans i livet, vilket ledde till att de valde att prioritera 

sig själva och engagera sig i ett hälsosammare liv (Doyle et al., 2012; Fålun et al., 2016). 

Detta styrks av andra studier som förklarar att patienter blev mer medvetna om vikten att 

följa rekommendationer kring hälsosamma vanor, efter en andra AKS. Det var viktigt att 

anta en hälsosammare livsstil och därmed minska risken för fler återinsjuknanden. Det blev 

som ett uppvaknande med ökad medvetenhet om behovet av att genomföra 

livsstilsförändringar, såsom att sluta röka och att äta hälsosammare kost (Murray et al., 

2013; Strömbäck, Engström & Wälivaara, 2019).  

I studiens resultat visade sig att patienternas upplevelser av sårbarhet i samband med AKS, 

kunde påverka både minska och öka motivationen för att förhindra ny AKS. Önskan om en 

sundare livsstil framkom som en främjande faktor till patienternas motivation (Jansson et 

al., 2018; Nissen et al., 2018), medan brist på egen motivation gjorde att patienterna ofta 

föll tillbaka till gamla vanor (Cole et al., 2013; Darr et al., 2008; Fålun et al., 2016). Det 

styrks även av en annan studie som beskriver att för en förändring ska kunna ske, krävs det 

även en kombination av attityd, motivation, självförtroende, beslutsamhet, uthållighet, 

reflektions-, copings- och problemlösningsförmåga samt självidentitet. Även egenförmåga 

anses som en viktig faktor, vilken i hög grad kan bidra till livsstilsförändring (Murray et al, 

2013). 

Detta kommer i enlighet med HBM’s faktor “allvarlighetsgraden” som beskriver att 

individen kommer att förändra sitt beteende om den inser att tillståndet är allvarligt vilket 

kan innebära fysiska- och sociala konsekvenser i livet (Skinner et al., 2015). Förändring av 

livsstilen kunde endast ske när patienten själv ansåg sig vara motiverad för att genomföra 

den, medan bristande ansvar för den egna hälsan kunde hindra till förändring (Elwell, 

Povey, Grogan, Allen & Prestwich, 2013). Detta innebar att patienter som har blivit 

drabbade av AKS möttes av stora utmaningar för att anpassa sig till en ny livsstil, vilket 

krävde hög motivation för att förändring skulle ske. Motivation påverkas av patienternas 

grad av autonomi, egenförmåga i kontext med deras verklighet (Nissen et al., 2018). Det 

innebär att en god kommunikation och relation, mellan patienterna och vårdpersonalen, 

kan vara grundläggande för att kunna ta del i patienternas interna förutsättningar för att 

kunna skapa individuella och realistiska mål, vilka i sin tur kan bidra till hållbara planer 

inför livsstilsförändringar. 
 

Sociala faktorer 

Familjen och nära anhöriga framkom som externa faktorer som kunde främja eller hindra 

patientens förhållningssätt till livsstilen. Närvaro av en familjemedlem eller vänner, särskilt 

i samband med fysisk aktivitet upplevdes fördelaktigt och uppmuntrande (Bambs et al., 

2015; Rahman et al., 2018), vilket även stämmer med Darr et al. (2013) och Rogerson et 
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al., (2012) som beskrev patientens närmaste sociala omkrets som en resurskälla till stöd, 

främst avseende fysisk aktivitet. Det är i linje med HBM’s “upplevda fördelar”, eftersom 

patienter som hade ett fungerande socialt nätverk bestående av familj och vänner kände sig 

mer uppmuntrade att genomföra livsstilsförändringar för att upprätthålla en hälsosam 

livsstil vilket ansågs fördelaktigt vid förändring (Cole et al., 2013; Darr et al., 2008; Fålun 

et al., 2016; Jansson et al., 2018; Green et al., 2013). Det skulle kunna innebära att med 

familjens trygghet och stöd kan livsstilsförändringar sannolikt permanentas. Familjens 

ökade kunskaper gällande AKS riskfaktorer kan vara till grundläggande i det förebyggande 

arbetet. 
 

I studiens resultat visade sig även att motsatta förhållanden kunde förekomma, det vill 

säga, att familjen kunde ha en negativ inverkan på patientens livsstilsförändring. Patienter 

upplevde exempelvis familjens olika preferenser gällande hälsosam kost som en hindrande 

faktor till förändring (Bambs et al., 2015; Cole et al., 2013; Nissen et al., 2018; Rahman et 

al., 2018). Det är i enlighet med HBM’s “upplevda barriärer” som påpekar vikten av att 

identifiera de barriärer som kan hindra patientens handlingar eller engagemang till 

livsstilsförändring (Skinner et al., 2015). Det styrks även av andra studier som beskriver att 

genom att analysera familjens livsstil, kunde patientens compliance skattas, gällande nya 

livsstilsförändringar (Fiorin, Fioresi, Lima, Furieri & Oliveira, 2014; Katz & Wajngarten, 

2015; Marques et al., 2017). Det innebar att familjen hade ett betydligt inflytande över 

patientens livsstil, vilket vårdpersonalen kunde ta hänsyn till vid utformning av 

individuella handlingsplaner för livsstilsförändring. Detta belyser vikten av att även lyfta 

frågor gällande familjens vanor för en mer personcentrerad vård, vid mötet med patienten. 

Genom att ta del av patientens bakgrund och inkludera familjen kan det identifieras vilka 

resurser och vilka hinder som finns kring patienten, vilket kan öka sannolikheten för 

framgång med uppsatta mål gällande livsstilsförändring. 
 

Socioekonomiska faktorer 

Miljö, ekonomiska resurser, omgivning och utbildning framkom i resultatet som exempel 

Miljö, ekonomiska resurser, omgivning och utbildning framkom i resultatet som exempel 

på externa faktorer som kunde påverka patienters val av livsstil (Bambs et al., 2015; Chan 

et al., 2008). I studiens resultat visade sig att patienter med låg socioekonomisk position 

var mindre benägna att förändra riskbeteenden och att hålla sig till sekundära förebyggande 

riktlinjer efter AKS, i jämförelse med välbärgade och högre utbildade patienter (Gerber et 

al., 2011; Rahman et al., 2018). Förklaringen skulle kunna vara att högutbildade patienter 

hade en ökad förmåga att förstå de fenomen och riskfaktorer vid AKS som var relaterade 

till hälsan, vilket ansågs som en viktig förutsättning för sundare livsstil (Rahman et al., 

2018). Det skulle kunna ligga i linje med HBM’s “egenförmåga” (Skinner et al., 2015) 

eftersom kunskap och motivation till livsstilsförändring kunde få patienterna att se ett 

tydligare samband mellan deras livsstil och deras hälsotillstånd, vilket skulle kunna 

påverka förmågan att förändra osunda vanor, förklarar Craig och Kapysheva (2018) i en 

studie. Det skulle kunna innebära att förmågan att lära sig nya saker och inhämta nya 

kunskaper var förutsättningar för patienterna, för att kunna påbörja förändringsarbetet. 

Med det menas att kunskapsbrist kunde påverka patienternas inställning till förändring 

eftersom det minskade förståelsen för AKS, vilket kunde innebära låg kännedom om 

tillståndets allvar och om fördelarna eller nackdelarna förknippade med sunda hälsovanor. 

Rahman et al., (2017) förklarar att sårbara högriskpatienter kunde behöva intensiva insatser 

för att de skulle genomföra betydande livsstilsförändringar och minska risken för framtida 

sjuklighet och dödlighet. Därav vikten att uppmuntra patienter med lägre socioekonomisk 

position till deltagande i sekundära förebyggande program, där flera riskbeteenden 

hanteras.  
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I studiens resultat framkom att långa arbetspass, stress och tidsbrist ofta begränsade 

patienternas förmåga att lyckas med hälsosamma förändringar (Darr et al., 2008; Rahman 

et al., 2017). Även social press framkom som en hindrande faktor till sundare livsstil, 

vilket kunde leda till frestelser och social utestängning. Dessa erfarenheter påverkade 

patienternas innevarande liv, vilket medförde ytterligare svårigheter att förändra gamla 

vanor (Nicolai et al., 2018). Dessa “upplevda hinder” och negativa konsekvenser hindrade 

åtgärder eller efterföljande engagemang i det nya beteendet, vilket överensstämmer med 

HBM. Upplevda barriärer definieras som eventuella hinder för att vidta åtgärder vilket kan 

innebära negativa följder till följd av en åtgärd (Skinner et al., 2015). Patienter har ofta en 

vilja om en sundare livsstil men klarar inte alltid att genomföra några förändringar, trots 

kunskaper om hälsosamma vanor. Detta bekräftas av en studie som förklarar att 

förändringar efter AKS kan dröja länge och att det ofta inte är möjligt att ändra flera 

riskfaktorer samtidigt. Att leva i enlighet med vårdpersonalens rekommendationer var inte 

alltid enkelt (Strömbäck et al., 2019). Därför är det betydelsefullt att ta hänsyn till miljön, 

som patienten befinner sig i, inför en handlingsplan för beteendeförändringar. Vården 

behöver förstå familjens-, arbetets- och samhällets inverkan på individen, för att bättre 

hjälpa patienter att kunna genomföra nödvändiga förändringsmål (Nicolai et al., 2018). 

 

Vårdrelaterade faktorer 

I studiens resultat visade sig att förståelse och mottaglighet för information, kunskap och 

stöd från vårdpersonal, antingen inverkade som främjande eller som hindrande vid 

ställningstaganden till sundare levnadsvanor efter AKS (Baldacchino, 2011; Jansson et al., 

2018). Det överensstämmer med andra studier som bekräftar att stöd och pedagogiska 

program måste introduceras för att upprätthålla patienters insikt om sjukdomen och dess 

betydelse gentemot livsmening, vilket kan hjälpa till vid anpassning till hälsosammare 

livsstil (Goddard, Hill & Morton, 2015; Köhler et al., 2017). Det ligger i linje med HBM’s 

“upplevelse av fördelar” som beskriver att genom rådgivning kan patienternas övertygelse 

om fördelarna med en sundare livsstil öka, vilket bidrar positivt till förändring. 

Vårdpersonalen är därmed en väsentlig del av förändringsprocessen hos patienterna. 

Resultatet av kontakten med vården kan bidra till livsstilsförändringar och förstärka 

patienternas egna engagemang.  
 

I resultat belyses att kunskapsbrist gällande fördelarna med en hälsosammare livsstil och 

brist på förståelse för livsstilens inverkan på hälsan, ansågs hindra patienter till att leva 

sundare efter AKS (Bambs et al., 2015; Rahman et al., 2018). Det bekräftas av en studie 

som visade att patienter som fick tillräckligt med stöd, utbildning och information efter 

AKS, var mer benägna till fysisk aktivitet i jämförelse med kontrollgruppen som fick 

bristfällig information och stöd. Även missuppfattningar gällande fysisk aktivitet gjorde att 

många patienter avstod träning, då det saknades förståelse om träningens belastning på 

hjärtat (Figueiras, Maroco, Monteiro, Caeiro & Neto, 2017). Med det menas att ansvaret 

ligger på vårdpersonalen att bidra med kunskap och ge utökad information för att förändra 

gamla vanor och missuppfattningar hos patienterna. Genom rätt stöd från vårdpersonal kan 

HBM’s teori gällande patienternas upplevelser av “känslighet”, “allvarlighetsgrad”, “hot”, 

“fördelar”, “hinder” och “egenförmåga” förtydligas i kontexten med deras egna verklighet, 

vilket i sin tur bidrar till djupare och hållbarare förändringar. Detta bidrar även till färre 

felaktiga uppfattningar, vilket kan främja engagemang till sunda förändringar. Enligt 

Nicolai et al. (2018) finns det ett behov av att erbjuda en allt mer anpassad vård vid 

livsstilsförändring, där hänsyn tas till patientens miljö för att kunna identifiera hindrande 

eller främjande faktorer till förändring. Det skulle kunna hjälpa vårdpersonal att förbättra 

resurserna vid sekundärprevention samt öka hållbarheten med sådana insatser.  
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Metoddiskussion 

Design 

Utifrån syftet valde författarna en litteraturstudie, vilket Friberg (2012) beskriver att en 

litteraturstudie skapar en översikt av kunskapsläget på befintlig forskning över det valda 

ämnet. Polit och Beck (2017) skriver att genom en litteraturstudie kan tidigare forskning 

sammanfattas, vilket även innebär ett större antal deltagare från olika länder. Kristensson 

(2014) menar att det är en styrka att välja litteraturstudie när en specifik fråga på ett 

kliniskt problem ska undersökas och besvaras. En intervjustudie skulle kunna vara lämplig 

för att besvara syftet, då djupare information kring ett fenomen hade kunnat fås fram och 

svara an på syftet, detta i enlighet med Polit och Beck (2017). Det skulle innebära en större 

planering och struktur med bättre tidsförhållande vilket författarna saknade. En annan 

metod som hade kunnat väljas var en enkätstudie som hade kunnat kartlägga främjande 

och hindrande faktorer hos patienter med AKS på ett tydligt sätt vilket hade kunnat ge svar 

på studiens syfte. En enkätstudie är, enligt Polit och Beck (2017), däremot tidskrävande 

och kräver tillstånd från en etisk kommitté, därför valdes inte denna metod. 

Ytterligare styrka med vald design var att både kvantitativa och kvalitativa studier kunde 

sammanställas till ett resultat vilket kan leda till bredare kunskap (Friberg, 2012). Utifrån 

den forskning som finns så ansåg författarna att den valda metoden var bäst lämpad. Det 

finns dessutom aktuell forskning på livsstilsförändring efter AKS, som fokuserar på 

främjande och hindrande faktorer samt interna och externa faktorer. Friberg (2012) skriver 

att om forskningen är bristfällig skulle andra metoder vara lämpligare. Svagheterna med en 

litteraturstudie kan vara att urvalen blir selektiva vilket skulle innebära att författarna väljer 

studier som stödjer egna åsikter vilket skulle kunna påverka resultatens reliabilitet. Därför 

var det viktigt att författarna hade ett kritiskt förhållningssätt i urvalet, under läsningen och 

i skrivprocessen. Författarna eftersträvade ett objektivt förhållningssätt utan utrymme för 

egna åsikter.   

 

Urval 

För att kunna erhålla så många relevanta artiklar som möjligt valde författarna artiklar som 

berörde båda könen utan genusvinklingar, dock förekom det i vissa studier att resultatet 

indelades utifrån kön med syftet att jämföra fenomen. Som inklusionskriterie valdes vuxna 

över 18 år, detta för att inte sökningarna skulle begränsas då yngre kan drabbas av AKS. 

Författarna utförde pilotsökningar, som enligt Friberg (2012) används för att undersöka om 

det fanns tillräckligt med artiklar så syftet kunde besvaras vilket styrker vald metod. 

Enligt Friberg (2012) är forskning färskvara och utvecklas ständigt, därför användes 

artiklar som var högst tio år gamla, i denna studie. Om urvalet hade begränsats till kortare 

tid fanns risk att relevanta artiklar som kunde svara på syftet hade missats. Däremot är 

forskningen ständigt förändrad och strävar efter att förbättra vård och behandling och 

därför var det mer relevant att nyare artiklar valdes (Friberg, 2012). I studien var flertalet 

artiklar publicerade de senaste fem åren vilket anses som nyare forskning. 

Studiens urvalskriterier siktades på att öka validiteten gällande resultatens innehåll 

(Henricson, 2017). Studien hade tydliga inklusions- och exklusionskriterier vilket enligt 

Polit och Beck (2017) gav en styrka till studien samt bidrog till studiens reproducerbarhet. 

Kristensson (2014) beskriver att fördelen med kvantitativ forskning kan leda till att 

generalisera slutsatser. I kvalitativ forskning så undersöks människors upplevelser och 

djupgående information om ett visst fenomen kan fås fram. Elva artiklar var av kvalitativ 

metod som inkluderades i studien. 
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I början av studien hade författarna begränsat antal sökord, men när de utökades till flera så 

hittades fler artiklar som svarade på syftet. På databasen Cinahl Complete valdes kriteriet 

peer review, vilket Polit och Beck (2017) menar att välja en peer review artikel så kan 

artikelns läsare vara säker på att innehållet är granskat, accepterat och håller en viss 

kvalitet.  

Endast artiklar på engelska valdes då engelska betraktas som ett universellt språk. 

Vetenskapliga artiklar publiceras på engelska för att nå ut till så många människor som 

möjligt med sin forskning. Det som upplevdes som svaghet var att översätta texten till 

svenska utan att förlora innehållet då ingen av författarna har engelska som modersmål. 

Det engelska språket kunde vara svårt att hantera, därför var det fördelaktigt att ett lexikon 

användes vid översättning av texter. Genom att artiklar från olika länder valdes så utökades 

kunskapen, i studien inkluderades 14 olika länder, om det däremot hade varit begränsat till 

en världsdel hade resultatet blivit begränsat och snedvridet (Friberg, 2012). Majoriteten av 

artiklarna var från Europa vilket kunde generalisera den västerländska vården som är 

snarlik den svenska sjukvården. Forsberg och Wengström (2015) beskriver att för att 

generalisera resultatet måste urvalen vara representativa för populationen, även kallad 

extern validitet. Slumpmässigt urvalsförfarande var en förutsättning och att ingen grupp 

var över- eller underrepresenterade samt att flertalet artiklar var från Europa. Det ansågs 

som en styrka att flera länder kom fram till liknande resultat (Forsberg & Wengström, 

2015).  

 

Datainsamling 

Artikelsökningar i databaserna Cinahl Complete och Pubmed gjordes med både fritext och 

MeSH-termer, detta för att inte begränsa sökningarna. Inte alla begrepp fanns indexerade 

och då används en fritextsökning. Fördelen med fritextsökning var att den ökade 

sökresultatet vilket ledde till att flera artiklar kunde hittas, dock kunde därmed fler 

irrelevanta artiklar förekomma (Kristensson, 2014). I kombination med MeSH-termer 

användes booleska operatorer, detta resulterade i fler träffsäkra sökningar så fler relevanta 

artiklar kom fram, detta ansågs som en styrka och ökade validiteten (Forsberg & 

Wengström, 2015). Att författarna hade begränsat sig till endast två databaser, förutom 

fritextsökning, kunde ha gjort att relevanta artiklar har missats. Forsberg och Wengström 

(2015) beskriver att Cinahl Complete och Pubmed är de två mest använda databaserna där 

omvårdnadsforskning kan hittas med brett utbud. Därav valdes dessa databaser, om 

ytterligare artiklar krävdes kunde databasen Swemed+ sökts i men detta var inte aktuellt. 

Författarna tog även hjälp av andra för att genomföra en bra sökstrategi med relevanta 

sökord och på så vis erhöll så många artiklar som möjligt. Forsberg och Wengström (2015) 

beskriver vikten av att tydligt visa hur artikelsökningarna genomförts, så det ska kunna gå 

att genomföra likadana mätningar vid olika tidpunkter och erhålla samma resultat, vilket 

beskriver reliabiliteten. Däremot fanns det svårigheter att redovisa de manuella 

sökningarna i detalj med sökord. Detta kunde påverkas om andra skulle genomföra 

likadana mätningar. 
 

Det som författarna kom fram till under artikelsökningarna var att det fanns vissa 

svårigheter att hitta artiklar som hade de önskade inklusionskriterierna samt att hitta 

artiklar som tydligt beskrev interna och externa faktorer. Författarna använde sig då av 

andra sökkombinationer samt andra sökmetoder för att hitta ytterligare artiklar. Forsberg 

och Wengström (2015) beskriver att manuell sökning är ett alternativ för att finna litteratur, 

detta kan ske på olika sätt. När en intressant artikel hittades kunde referenslistan med 

fördel studeras, för att hitta liknande artiklar som berörde problemområdet. Detta var till en 
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hjälp för författarna då två artiklar valdes ut genom manuell sökning. Enligt Kristensson 

(2014) finns det alltid risk att de använda databaserna inte innehåller all relevant litteratur 

och därför rekommenderas även andra sökvägar.  
 

I studien inkluderades 16 stycken vetenskapliga artiklar, om fler artiklar hade inkluderats i 

studien hade resultatet stärkts men resultatet kan ändå generaliseras då flera större studier 

påpekade liknande slutsatser. Enligt Kristensson (2014) är det fördelaktigt att välja artiklar 

som innehåller hög kvalitet samt att artiklarna har producerat en stor mängd forskning, 

vilket författarna strävade efter under arbetets gång. Författarna har även använt sig av en 

kvalitetsgranskningsmall för att bedöma artiklarnas kvalitet, detta gjordes först enskilt och 

därefter jämfördes kvalitetsgranskningen med varandra. Gemensamt bestämde författarna 

artiklarnas kvalitet utifrån mallen och granskningen liknade varandra vilket styrker studien 

och ökar trovärdigheten. Däremot kan det vara en svaghet att sju artiklar 

kvalitetsgranskades och innehöll endast medelhög kvalitet men flertalet, totalt nio stycken 

hade hög kvalitet. 
 

Dataanalys 

Insamlade data analyserades enligt Kristenssons (2014) integrerade analys. Artiklar med 

kvalitativt innehåll ansågs av båda författarna som lättare att hantera i jämförelse med 

kvantitativa data som byggde på statistik. Däremot har de kvantitativa artiklarna fler 

deltagare och kan i större studier mer tala för en generaliserbar population. Styrkan med 

integrerad analys var sammanställning av både kvantitativa och kvalitativa artiklar som 

gav ett mer nyanserat resultat vilket anses som en styrka enligt Polit och Beck (2017) 

eftersom artiklarna kan komplettera varandra. 

En svaghet med integrerad analys skulle kunna vara att anpassa kvantitativ data till text 

utan att förlora eller förändra innehåll, vilket kan resultera i en ytlig analys. Författarna 

upplevde att det var svårt att jämföra artiklar med olika metoder eftersom det krävdes en 

djupare förståelse för de olika metoderna. En annan analys som hade kunnat väljas var en 

tematisk analys som, enligt Polit och Beck (2017) används för att upptäcka mönster och 

identifiera likheter och skillnader mellan artiklar med olika metoder. Detta är likt den 

integrerade analysen vilket skulle kunna leda till liknande resultat. 

Båda författarna läste och granskade artiklarna var för sig för att senare jämföra och 

diskutera de slutsatser som framkom i enlighet med Kristenssons (2014) rekommendation. 

Författarna eftersträvade att åstadkomma ett resultat med hög kvalitet och valde därför bort 

fem artiklar med låg kvalitet. Det upplevdes ibland svårt för författarna att hålla sig 

objektiva under analysen av artiklarna, då författarna besitter viss förförståelse och 

kunskap i ämnet sedan tidigare. Detta togs i beaktning och granskades noggrant upprepade 

gånger för att upprätthålla artiklarnas pålitlighet. Mårtensson och Fridlund (2017) förklarar 

att risken finns att tanke och minne söker sig till sådant som redan är bekant vilket kan leda 

till minskad vetenskaplig kvalitet av studiens resultat. För att undvika att äventyra arbetets 

kvalitet kontrollerades noggrannheten med hjälp av en kollega som hade goda kunskaper 

inom forskningsmetodik. Litteraturstudien blev även granskat av handledare och av 

klasskamrater för att säkerställa det systematiska i genomförandet av metoden, därav 

minskades förekomsten av bias, som enligt Kristensson (2014) skulle kunna påverka 

arbetets validitet. 

Det ansågs som en styrka att jobba i par, då minskades därmed risken för att missa relevant 

information under dataanalysen, samt risken för misstolkning av text kunde reduceras 

genom att båda författarna läste och granskade artiklarna. Friberg (2012) menar att det 
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finns fördelar att skriva i par, det främjar lärandet och bidrar till en fördjupning om ämnet. 

Det ansågs även som en styrka att författarna kunde diskutera med varandra under arbetets 

gång. Om arbetet utfördes av en person som ensam skulle hitta artiklar och analysera 

samtliga, kan reliabiliteten minskas, vilket skulle vara en svaghet. 

 

Etiska ställningstagande 

Inget etiskt tillstånd krävdes för att genomföra litteraturstudien. Däremot undersökte 

författarna om artiklarna hade etiskt godkännande för studien eller om noggranna etiska 

överväganden hade genomförts. Inga artiklar som stödjer författarnas åsikter valdes 

selektivt ut. Texterna översattes så nära originaltexterna som möjligt utan avsiktlig 

tolkning (Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2012). 

Slutsats 

Slutsatsen av denna studie var att interna och externa faktorer kunde både hindra och 

främja patienter att göra livsstilsförändringar efter AKS. Hindrande faktorer var 

nedstämdhet, brist på motivation, kunskapsbrist samt bristande stöd från familj och 

vårdpersonal. Främjande faktorer var rädslan att drabbas på nytt, familjens engagemang 

och en god relation med vårdpersonal. Det behövs både kunskap och en medvetenhet om 

riskfaktorer till AKS för att kunna främja hälsa och motverka ohälsa. Patientens egna 

förmåga var beroende av den sociala omgivningen och individens egna val vilket antingen 

kunde hindra eller främja till förändring. Familj och vårdpersonal hade en viktig påverkan i 

förändringsprocessen och anses även som en resurs vid förändring. Sjuksköterskan kan 

tillsammans med patienten skapa individanpassade förutsättningar att göra 

livsstilsförändringar vilket kan leda till ökad livskvalitet och minska risken för 

återinsjuknande. Genom en personcentrerad vård som baseras utifrån varje unik individ 

skapas möjligheter för patienterna att göra livsstilsförändringar och leva ett mer hälsosamt 

liv. 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet skulle kunna användas i det kliniska arbetet i den sekundärpreventiva vården för 

att hjälpa patienterna att främja livsstilsförändring utifrån interna och externa faktorer. 

Hjärtsjuksköterskor kan med fördel, med hjälp av HBM’s teori, kartlägga grunden till 

patientens hälsobeteende för att därefter erbjuda ett personcentrerat samtal kring 

levnadsvanor. Även familjen bör vara delaktig i samtalet eftersom de kan vara en resurs i 

patientens vardag. Förslag för förbättringar skulle kunna vara att sjuksköterskor behöver 

förtydliga för patienterna om livsstilens inverkan vid AKS samt stödja till förändring. Det 

är viktigt att familjen blir delaktig i processen för att motivera patienterna till 

hälsosammare livsstil. Genom att skapa realistiska mål, grundade i patientens egna 

förmåga och resurser, kan det bidra till hållbara förändringar i livsstilen. Fortsatt forskning 

skulle kunna vara att intervjua patienter som har olika kulturella bakgrunder för att få 

bredare kunskap om olika patientgrupper. Denna kunskap skulle 

hjärtspecialistsjuksköterskan kunna använda sig av i sitt dagliga arbete då dagens sjukvård 

är mångkulturellt. Vården har ett ansvar att bemöta och stödja patienter med olika 

bakgrunder och förmågor.  
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mellan forskning och klinsk verksamhet (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 

Wilson, T., Miller, J., Teare, S., Penman, C., Pearson, W., Marlett, N.J., … Wilton, S.B. 

(2017). Patient perspectives on engagement in decision-making in early management of 

non-ST elevation acute coronary syndrome: a qualitative study. BMC Medical Informatics 

& Decision Making, 17(1), 153. doi: 10.1186/s12911-017-0555-9 
 

World Health Organization (2015). What’s can i do to avoid a heart attack or a stroke. 

Hämtad 8 februari, 2019, från: https://www.who.int/features/qa/27/en/  

World Health Organization (2017). Cardiovascular diseases (CVDs). Hämtad 20 

november, 2018, från http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-

diseases-(cvds) 

Wramner, K., Wramner, H.,  & Wramner, B. (2017). Grundläggande folkhälsovetenskap 

(4. uppl.). Stockholm: Liber. 
 

Zeine, M., Jahromi, M., & Sabzevari, S. (2017). The effect of continuous care model on 

lifestyle of patients with myocardial infarction. Medical-Surgical Nursing Journal, 6(2-3), 

1-8.  Hämtad från: https://web-b-ebscohost-

com.miman.bib.bth.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=28&sid=361ca608-f316-4b3a-

8931-214e64fc88ac%40sessionmgr101  
*= Artiklar med i resultatet 
 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Effects+of+Internal+and+External+Environment+on+Health+and+Well-Being%3A+From+Cell+to+Society
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Effects+of+Internal+and+External+Environment+on+Health+and+Well-Being%3A+From+Cell+to+Society
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Effects+of+Internal+and+External+Environment+on+Health+and+Well-Being%3A+From+Cell+to+Society
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed/?term=Effects+of+Internal+and+External+Environment+on+Health+and+Well-Being%3A+From+Cell+to+Society
https://www.who.int/features/qa/27/en/
https://web-b-ebscohost-com.miman.bib.bth.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=28&sid=361ca608-f316-4b3a-8931-214e64fc88ac%40sessionmgr101
https://web-b-ebscohost-com.miman.bib.bth.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=28&sid=361ca608-f316-4b3a-8931-214e64fc88ac%40sessionmgr101
https://web-b-ebscohost-com.miman.bib.bth.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=28&sid=361ca608-f316-4b3a-8931-214e64fc88ac%40sessionmgr101


 

I 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

BILAGA A 

 

 
 



 

II 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Artikelmatris     BILAGA B  

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 

Baldacchino, D. 

 

2011 

 

Malta 

 

 

 

Myocardial 

infarction: a turning 

point in meaning in 

life over time.  

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patientens 

upplevda mening med 

livet under de första 

fem åren efter 

myokardinfarkt.  

 

Metoden är en longitudinell 

explorativ studie som 

undersökte patienternas 

sökande efter mening i livet 

under de första fem åren 

efter hjärtinfarkten (MI). 

Semi-strukturerade 

intervjuer genomfördes 

mellan åren 2000 och 2007 

hos patienter MI. Den 

kvalitativa datan 

analyserades av tematisk 

analys, en analysram av 

Burnard. Etiskt godkänd. 

 

 

N=16 

 

 

(54)  

 

I resultatet framkom att hitta 

mening i livet verkade öka 

patienternas medvetenhet om 

deras nuvarande livsstil och att 

ge drivkraft för 

livsstilsförändringar. Direkt efter 

den akuta fasen av MI så 

omstrukturerade och utvärderade 

patienterna sina attityder mot sig 

själv, livet och religiösa troendet. 

Men från det tredje året, 

allteftersom tiden gick hade 

patienterna fallit tillbaka i sitt 

gamla beteende och tenderar att 

bli icke-kompatibla med 

behandling och mindre medvetna 

eller oroade över risken för en ny 

hjärtinfarkt.  

 

II 

K  

Bambs, C., Sgombich, 

M., Leiva, L., 

Baraona, F., 

Margozzini, P., 

Pizarro, C. & Rojas, 

A. 

 

2015 

 

Chile  

 

Facilitators and 

barriers to the 

adoption of healthy 

lifestyles after first 

myocardial infarction 

in Chile: A qualitative 

study. 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

främjande och 

hindrande faktorer till 

livsstilsförändring 

efter första 

hjärtinfarkten. 

 

 

 

En kvalitativ studie som 

baseras på fördjupade 

intervjuer och fokusgrupper 

med kardiologer och 

patienter som hade fått sin 

första hjärtinfarkt ett år ± 2 

månader före studiens 

början. Grounded theory 

forskningsmetoder användes 

för att styra urvalen och 

kodning av datan. I studien 

intervjuades 21 patienter 

 

N=21 

(1) 

 

 

Främjande faktorer för 

livsstilsförändringar som 

framkom var optimism, 

självförmåga, tron på livets 

mening, positiva attityder av 

familj och vänner, socialt 

deltagande, en god relation 

mellan patient och läkare samt 

positiv medicinsk rådgivning.  

Hindrande faktorer som 
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samt 14 kardiologer. Etiskt 

godkänd. 

 

framkom var individen (hög 

ålder, depression, låg utbildning, 

kvinnligt kön, ekonomi, 

bristande kunskap och 

ambivalens), familjen, arbetet, 

social-miljön och bristande 

relation med vårdgivaren. 

 
 

Chan, R., Gordon, N., 

Chong, A., & Alter, 

D.  

 

2008 

 

Canada 

 

 

 

Influence of 

socioeconomic status 

on lifestyle behavior 

modifications among 

survivors of acute 

myocardial infarction. 

 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

relationen mellan 

socioekonomisk 

status och 

självrapporterade 

förändringar i 

livsstilsbeteendet efter 

akut hjärtinfarkt. 

 

 

Kvantitativ metod. En 

prospektiv 

observationsstudie från 

december 1999 till februari 

2003. Etiskt godkänd. 

 

N=1801 

(133) 

 

 

 

För 2299 AKS-överlevande var 

genomsnittlig ålder 69 år. Endast 

en fjärdedel av alla patienter med 

AKS fick optimal 

sekundärpreventiv vård 

(farmakoterapi, 

livsstilsrådgivning och hjärt-

rehabilitering). Flertalet STEMI 

patienter fick rekommenderad 

förebyggande vård samt yngre 

patienter fick i högre 

utsträckning optimal preventiv 

vård. Att vara äldre än 70 år var 

förknippad med lägre 

sannolikhet för att få råd om 

livsstilsförändring. Ungefär två 

tredjedelar av rökare fick råd om 

rökstopp, 36% fick kostråd och 

43% fick råd om fysisk aktivitet. 

 

 

I 

P 

 

 

 

Cole, J., Smith, S., 

Hart, N., & Cupples, 

M. 

2013 

Ireland 

 

 

Do practitioners and 

friends support 

patients with coronary 

heart disease in 

lifestyle change? A 

qualitative study 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patienternas 

upplevelser av 

faktorer som påverkar 

livsstilsförändring 

 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. Patienter med 

kranskärlssjukdom som 

lyckats förbättra sin fysiska 

aktivitet och förbättrat 

kosten och de som inte 

lyckats förbättra sin livsstil 

valdes ut. Studien 

N=45 

(93) 

 

 

I resultatet framkom nya hinder 

till livsstilsförändring såsom 

starka negativa influenser av 

sociala nätverk, kopplade till 

kulturella normer som 

uppmuntrade konsumtion av 

"delikata" men ohälsosam mat 

och förhindra engagemang i 
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 undersökte motivation, 

hinder för livsstilsförändring 

och information som 

används av patienter. 

Datainsamling och analys 

genomfördes med hjälp av 

en tematisk ram och den 

jämförande metoden, 

upprepade kontinuerligt tills 

datamättnad uppnåddes. 

Etiskt godkänd. 

 

fysisk aktivitet. Resultaten visade 

hur personligt stöd mellan ett 

patient-professionellt förhållande 

värderades högt.  

 

Darr, A., Astin, F., & 

Atkin, K., 

2008 

UK 

 

 

 

Causal attributions, 

lifestyle change, and 

coronary heart 

disease: Illness beliefs 

of patients of South 

Asian and European 

origin living in the 

United Kingdom 

 

Syftet med studien 

var att undersöka och 

jämföra sydasiatiska 

och europeiska 

individer med 

kranskärlssjukdom 

angående orsak och 

livsstilsförändring 1 

år efter sjukhuset. 

 

En kvalitativ studie som 

använde ramanalys för att 

undersöka djupintervjuer. 

Studien bestod av 65 

personer (20 pakistanska-

muslimska, 13 indiska-

hinduer, 12 indiska-sikher 

och 20 européer) som 

tillträdde till ett av tre 

brittiska sjukhus under det 

föregående året med instabil 

angina eller hjärtinfarkt eller 

genomgå bypass kirurgi. 

Etiskt godkänd. 

 

N=65 

(24) 

 

 

 

Förståelse över orsaken till 

kranskärlssjukdom (CHD) 

varierade betydligt. Pakistansk-

muslimska deltagare var minst 

sannolika att rapportera att de 

visste vad som orsakade deras 

CHD. Stress- och 

livsstilsfaktorer var de vanligaste 

orsakerna till CHD oavsett etnisk 

gruppering, även om 

familjehistoria ofta nämndes av 

äldre europeiska deltagare. 

Sydasiatiska patienter var mer 

benägna att sluta röka än sina 

europeiska motsvarigheter, men 

mindre benägna att använda 

audiotape stress-

avslappningstekniker. 

Sydasiatiska patienter fann det 

särskilt svårt att göra 

kostförändringar. Några sydasien 

kvinnor utvecklade innovativa 

inomhusövningar för att 

övervinna hinder för regelbunden 

träning. 
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Doyle, B., Fitzsimons, 

D., McKeown, P. & 

McAloon, T. 

 

2012 

 

UK 

 

 

 

Understanding dietary 

decision-making in 

patients attending a 

secondary prevention 

clinic following 

myocardial infarction. 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

problemen som 

påverkar kostvanor 

hos patienter som 

besökte en sekundär 

prevention klinik efter 

en hjärtinfarkt. 

 

 

En kvalitativ metod där 

Colaizzi’s fenomenologi 

användes. Nio deltagare 

valdes ut där informanternas 

erfarenheter och en 

förståelse för hur deras 

beslut om kostvanor 

undersöktes. Semi-

strukturerade intervjuer 

spelades in, transkriberades 

och analyserades med hjälp 

av en tolkningsmetod. Etiskt 

godkänd. 

 

N=9 

(4) 

 

 

Dataanalysen skapade sex 

centrala teman som bidrog till 

patienternas beslutsfattande, 

dessa var rädsla, beslutsamhet 

och självkontroll som var 

främjande faktorer. Hindrande 

faktorer var brist på viljestyrka, 

dåligt minne om informationen 

och ett behov av ytterligare stöd. 

Resultaten tyder på att patientens 

motivation och förmåga att göra 

en hållbar kostförändring kan 

minska eftersom hindrande 

faktorer minskar beslutsamhet 

och självkontrollen och den 

initiala rädslan för deras 

hjärtsjukdom minskar. 
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Dullaghan, L., Lusk, 

L., McGeough, M., 

Donnelly, P., Herity, 

N., & Fitzsimons, D. 

2014 

UK 

 

 

 

“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. 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka och 

jämföra patienters 

sjukdomsuppfattning 

och motivation för 

beteendeförändring 

efter hjärtinfarkt. 

 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer baserad på 

Common Sense model of 

Self-regulation.  Framework 

analys användes för att 

identifiera och jämföra 

teman mellan grupper. Etiskt 

godkänd. 

 

 

N=15 

(0) 

 

 

STEMI patienter som genomgick 

PCI eller trombolys hade 

liknande uppfattningar av sin 

sjukdom som en livshotande 

händelse och var fast beslutna att 

göra livsstilsförändringar. 

Däremot upplevde patienter med 

NSTEMI en osäkerhet gällande 

symptom, diagnos och 

allvarlighetsgraden av sitt 

tillstånd vilket påverkade deras 

beslutsamhet till 

livsstilsförändring negativt. 
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Fålun, N., Fridlund, 

B., Schaufel, M., 

Schei E. & Norekvål, 

T. 

 

 

2016 

 

 

Norway  

 

Patients goals, 

resources, and 

barriers to future 

change: A qualitative 

study of patient 

reflections at hospital 

discharge after 

myocardial infarction. 

 

 

Syftet med studien 

var att identifiera mål, 

resurser och hinder, i 

samband med 

utskrivning från 

sjukhus, för framtida 

förändringar hos 

patienter med 

hjärtinfarkt. 

 

 

En kvalitativ intervjustudie 

med ett urval på 20 MI 

patienter varav åtta var 

kvinnor. Alla intervjuer 

genomfördes före 

utskrivning från sjukhuset, 

transkriberas ordagrant och 

analyseras med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. 

Etiskt godkänd. 

 

 

N=20 

(0) 

 

 

Tre teman föreslog att 

patienternas syn på deras 

myokardinfarkt (MI) vid 

utskrivningen var komplexa och 

olika. Patienterna motiverades att 

förändra sin livsstil och tänkte ta 

sitt liv i nya riktningar och anta 

en förändring av livsperspektivet. 

Ofta kämpade patienterna för att 

förstå kontexten att leva med ett 

MI, hantera symtom och förstå 

orsakerna till MI. Det fanns 

också patienter som ville behålla 

sin nuvarande livsstil och leva så 

normalt som möjligt.  
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Gerber, Y., Myers, 

V., Goldbourt, U., 

Benyamini, Y. & 

Drory, Y. 

2011 

Israel 

 

 

 

Neighborhood 

socioeconomic status 

and leisure-time 

physical activity after 

myocardial infarction 

- A longitudinal 

study. 

 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka om 

socioekonomisk 

status förutsätter 

långsiktig fysisk 

aktivitet hos MI 

patienter 

 

 

En populationsbaserad 

kohortstudie med ett urval 

på 1410 MI patienter med 

start åren 1992-1993 och en 

uppföljning 10-13 år senare. 

Datainsamling gjordes med 

strukturerade intervjuer samt 

journaler. 

 

 

N=1410 

(0) 

 

 

Resultatet visade att engagemang 

i fritidsaktivitet var dålig, med 

37% för inaktivitet och 27% för 

oregelbunden aktivitet under hela 

uppföljningen. Lågt grannskap 

var en kraftfull förutsägare för 

dålig fritidsaktivitet hos MI-

överlevande. 
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Green, P., Newman, 

J., Shaffer, J., 

Davidson, K., Maurer, 

M. & Schwartz, J. 

2013 

 

Relation of patients 

living without a 

partner or spouse to 

being physically 

active after acute 

coronary syndromes 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

partnerns påverkan på 

fysisk aktivitet efter 

akut koronart 

syndrom.  

 

Kvantitativ metod. En 

prospektiv 

observationsstudie utfördes 

med hjälp av data från 107 

deltagare som deltog i 

Prescription Use, Lifestyle 

N=107 

(393) 

 

 

Resultatet visade att fysisk 

aktivitet hos patienter med AKS 

utan en partner var lägre, en 

månad efter utskrivning från 

sjukhuset, jämfört med patienter 

med en partner.  
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USA 

 

(from the PULSE 

accelerometry 

substudy). 

 

 and Stress Evaluation study 

(PULSE). Datan registrerade 

fysisk aktivitet efter 

utskrivning från sjukhus. 

 

 

 

Jansson, I., Fors, A., 

Ekman, I. & Ulin, K. 

2018 

Sweden 

 

 

 

Documentation of 

person-centred health 

plans for patients with 

acute coronary 

syndrome. 

 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

innehållet i de 

dokumenterade 

personcentrerade 

hälsoplaner inom 

hälso- och sjukvården 

för patienter med akut 

koronarsyndrom. 

 

Kvantitativ metod. Patienter 

med akut koronarsyndrom 

under 75 år och inskrivna på 

två koronarvårdsenheter vid 

ett universitetssjukhus var 

inkluderade i studien. Denna 

retrospektiva studie 

dokumenterade 89 

personcentrerade 

hälsoplaner på tre 

vårdnivåer: sjukhus, 

öppenvård och primärvård. 

En kvantitativ 

innehållsanalys utfördes. 

Hälsoplanerna innehöll 

gemensamt formulerade 

mål, patienternas egna 

resurser och det stöd som 

behövdes. Etiskt godkänd. 

 

 

 

N=89 

(163) 

 

 

Hälsoplanens mål var indelade i 

tre kategorier: 

livsstilsförändringar, 

sjukdomshantering och 

relationella aktiviteter. Det 

vanligast rapporterade målet för 

bättre hälsa var ökad fysisk 

aktivitet följt av socialt liv / 

fritidsaktiviteter och återgå till 

arbete. För att nå målen 

identifierade patienterna tre sätt: 

egna resurser, familj och socialt 

stöd samt hälso- och sjukvården. 

Det framkom tre kategorier. Den 

mest rapporterade var egna 

förmågan till självmotivation. 

Makar och barn var viktiga som 

socialt stöd. Inom vården var 

hjärtrehabilitering bäst stödjande. 
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Nicolai, J., Müller, 

N., Noest, S., Wilke, 

S., Schultz, J-H., 

Gleibner, C., Eich, W. 

& Bieber, C. 

 

 

To change or not to 

change - That is the 

question: A 

qualitative study of 

lifestyle changes 

following acute 

myocardial infarction 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

viktiga faktorer 

relaterade till 

livsstilsförändringar 

efter akut 

myokardinfarkt 

(AMI) genom att få 

fram överlevandes 

En kvalitativ metod valdes, 

semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes med 21 

personer som nyligen 

drabbats av AMI. 

Intervjuerna var 

ljudinspelade och 

transkriberades ordagrant. 

Data analyserades med 

N=21 

(9) 

 

 

I resultatet framkom att 

livsstilsförändringar efter AMI 

påverkades av en kombination av 

individuella (fysiska och 

psykologiska) och sociala 

faktorer som kan delas in i 

främjande och hindrande 

faktorer. Intervjuerna indikerade 

behovet av mer personlig 
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2018 

 

 

Germany 

 

 subjektiva behov av, 

attityder till och 

erfarenheter av 

beteendeförändringar 

i deras vardag för att 

förbättra framtida 

insatser som främjar 

livsstilsförändringar. 

 

kvalitativ innehållsanalys. 

Etiskt godkänd. 

 

 

information om orsakerna och 

riskfaktorerna för sjukdomen, 

fördelarna med 

livsstilsförändringar och vikten 

av att inkludera familjen i 

livsstilsrådgivning och utbildning 

samt ge individuell information 

och stöd. 

 

 

Nissen, N., Jónsdottir, 

M., Spindler, H. & 

Zwisler, A-D. 

 

 

2018 

 

 

Denmark 

 

 

Resistance to change: 

Role of relationship 

and communal coping 

for coronary heart 

disease patients and 

their partners in 

making lifestyle 

changes. 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

betydelsen av 

förhållandet mellan 

personer med 

kranskärlssjukdom 

och deras partner att 

genomföra 

livsstilsförändringar.  

 

En kvalitativ intervjustudie 

genomfördes med 10 par där 

en har drabbats av akut 

koronarsyndrom. En semi-

strukturerad intervju 

genomfördes i tre-steg 

inklusive 

fokusgruppsintervjuer, 

parintervjuer och 

individuella intervjuer. En 

tematisk analys, inspirerad 

av självbestämmande teorin 

och ömsesidigt beroende 

teorin genomfördes. Etiskt 

godkänd. 

 

 

N=10/20 

(0) 

 

 

I resultatet framkom gemensam 

hantering i olika former och på 

olika nivåer, bland personer med 

kranskärlssjukdom och deras 

partner. Tillfredsställelse av en 

ny livsstil, rätten till förändring, 

förtroende för förmågan att 

förändras, och känslomässigt 

ångest är alla faktorer som 

påverkar hur par hanterar 

livsstilsförändringar då patienten 

drabbats av kranskärlssjukdom. 
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Nunes, S., Rego, G. & 

Nunes, R. 

 

 

2016 

 

 

Portugal 

Difficulties of 

portuguese patients 

following acute 

myocardial infarction: 

Predictors of 

readmissions and 

unchanged lifestyles. 

 

 

 

Syftet med studien 

var att analysera de 

svårigheter som 

patienten upplevde 

efter sjukhusvistelse 

på grund av 

hjärtinfarkt och 

identifiera de 

förutsedda 

återtagande och 

 

Studien använde en mixad 

metod design. Datan 

samlades in från två 

patientintervjuer och 

patienternas journaler. Etiskt 

godkänd. 

 

 

N=106 

(0) 

 

 

Sex månader efter utskrivning 

nämnde 80% att de hade ändrat 

sin livsstil, men bara 59% 

rapporterade att deras hälsa hade 

förbättrats, och 75% var oroliga 

för deras hälsa. Patienter beskrev 

svårigheter med avseende på 

psykologiska problem, 

familjedynamik, professionella 

problem, problem med att 
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oförändrad livsstil. 

 

 

hantera deras symtom och 

komplikationer i samband med 

behandling. En uppföljande 

bedömning visade att 12% av 

patienterna hade återkommande 

kardiovaskulär sjukdom. 

 

 

Rahman, F., 

Fongkaew, W., 

Pinyokham, N. & 

Tachaudomdach, C. 

2018 

Thailand 

 

 

Barriers and 

facilitators related to 

heart-healthy lifestyle 

among persons with 

acute coronary 

syndrome. 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hindrande och 

främjande faktorer till 

en hjärt-hälsosam 

livsstil bland personer 

med akut 

koronarsyndrom. 

 

 

En kvalitativ deskriptiv 

metod. Kvalitativa data 

samlades in genom fyra 

fokusgruppsdiskussioner 

som inkluderade 22 manliga 

deltagare med akut 

koronarsyndrom, varav 18 

genomförde djupintervjuer 

samt intervjuade 11 

familjemedlemmar. 

Innehållsanalys processen 

användes för att analysera 

datan. Etiskt godkänd. 

 

N=22 

(0) 

 

 

 

Resultatet visade att rökstopp var 

svårt att uppnå vid stressade 

situationer samt tron på att 

rökning hjälper produktiviteten 

på jobbet. Barriärer vid fysisk 

aktivitet var begränsade av 

deltagarnas fysiska förhållanden; 

motion är inte en vana, brist på 

tid och brist på kunskap. Som 

barriär till kostförändring ansågs 

hunger, konflikt över 

matpreferenser; otillräcklig 

kunskap; otillräckligt stöd och 

låg inkomst. Främjande faktorer 

till en hälsosam 

livsstilsförändring var 

engagemang för att följa råd, 

upplevda förmåner, upplevd 

medvetenhet, stöd, 

inkomstförmåga och 

grundläggande utbildning. 

 

 

I 

K 

 

 

Rogerson, M., 

Murphy, B., Bird, S., 

& Morris, T. 

2012 

Australia 

 

“I don’t have the 

heart”: a qualitative 

study of barriers to 

and facilitators of 

physical activity for 

people with coronary 

heart disease and 

depressive symptoms. 

 

Syftet med denna 

studie var att utforska 

hindrande och 

främjande faktorer till 

fysisk aktivitet för 

hjärtpatienter med 

depressiva symtom. 

 

 

Femton deltagare med CHD 

och depressiva symptom 

(bedömda med hjälp av 

Cardiac Depression Scale) 

deltog i djupgående 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna fokuserade på 

att undersöka deltagarnas 

 

N=15 

(2) 

 

 

Deltagarna identifierade ett antal 

hindrande och främjande faktorer 

till fysisk aktivitet. Som 

hindrande identifierades negativa 

uppfattningar om hälsa och 

livsförändringar efter 

hjärtinfarkten, dåligt humör och 

låg motivation till att träna, 
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 upplevelser av fysisk 

aktivitet efter deras 

hjärtinfarkt. Intervjuerna 

analyserades för att 

bestämma teman. Etiskt 

godkänd. 

 

känna sig fysiskt begränsad eller 

rädd för motion, saknar kunskap 

om motion och uppfattar externa 

hinder. Främjande faktorer var 

att ha en anledning att träna 

genom att kunna identifiera de 

psykologiska fördelarna med 

motion samt ha positivt socialt 

stöd. “Inaktiva” deltagare 

rapporterade fler hinder och färre 

fördelar än "aktiva" deltagare. 
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