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Abstract 
Title: How patients with cardiovascular disease experience group training in relation to the 
components of ICF. 
Authors: Johansson, M. & Ström, K. 
Background: Cardiovascular disease is the leading cause of death in the Western world. For 
persons who have had a myocardial infarction the following rehabilitation and the group 
training, which is a part of this, are very important. The cardiac rehabilitation is designed to 
limit the physiological and psychological effects of cardiovascular disease. 
Purpose: This study aimed to examine how patients with cardiovascular disease experienced 
group training in relation to the International Classification of Function, Disability and 
Health, ICF. 
Method: A qualitative interview study was performed according to Malterud, inspired by the 
Grounded Theory method. Seven patients, six men and one woman, were interviewed. Five 
had suffered a myocardial infarction, one had done a coronary-bypass surgery and the other 
one a coronary angioplasty. They all took part of a cardiac rehabilitation group.  
Result: The analyses resulted in the core category Safety which was derived from the 
categories labelled Feeling of solidarity and Comprehension of the importance of training. 
The informants experienced through the group training a great feeling of safety thanks to its 
opportunity to increase their physical ability and thanks to the safe environment. They also 
had the chance to meet and talk to others who also suffered from cardiovascular disease. 
According to the information given by the informants the psychological aspect of the group 
training was as important as the physiological. The study indicates that it is possible to use 
ICF to find out a patients total experience of group training. 
Conclusion: Patients with cardiovascular disease who train together in a group feel safe. The 
safety can be related to the components of ICF. 
 
Key words: Cardiac rehabilitation, cardiovascular disease, group training, ICF, myocardial 
infarction. 



 

Bakgrund 
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden (1). Redan i tidig ålder 

börjar en förfettnings- och förkalkningsprocess i hjärtats kranskärl som på sikt kan leda till en 

symtomgivande förträngning. När förträngningen i ett kärl blir så uttalad att den hindrar 

blodet från att föra fram syrgas och näringsämnen uppstår myocardischemi vilket orsakar 

angina pectoris, det vill säga smärta i bröstet (2). Då blodflödet i hjärtats kranskärl helt stryps 

eller stoppas på grund av blodproppsbildning i åderförkalkade kranskärl uppstår en 

hjärtinfarkt. Det finns flera dokumenterade riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Hög 

ålder, manligt kön och ärftlig benägenhet tillhör de riskfaktorer som inte är påverkbara. 

Däremot rökning, blodfettsrubbningar och högt blodtryck är riskfaktorer som individen själv 

kan inverka på (3). En annan påverkbar riskfaktor är fysisk inaktivitet. Det har visat sig att 

även måttlig fysisk aktivitet minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom, även om träning med 

högre intensitet har påvisat fler fördelaktiga effekter (4). 

 

Hjärtrehabiliteringen är en viktig del av behandlingsstrategin för patienter med hjärt- och 

kärlsjukdomar (5). Under de senaste 100 åren har hjärtrehabiliteringen förändrats avsevärt. 

Under första hälften av 1900-talet tilläts patienter efter en hjärtinfarkt inte ens lämna sängen 

på sex veckor. Immobiliseringen ledde till flera fysiologiska funktionsnedsättningar (2). Idag 

är det känt att redan efter två–tre veckors strikt sängläge har patienten tappat cirka hälften av 

sin maximala syreupptagningsförmåga. Långvarigt sängläge ger även en försämrad ortostatisk 

tolerans, atrofi av muskulatur samt urkalkning av skelettet (6). Dagens hjärtrehabilitering 

syftar till att begränsa de fysiologiska och psykologiska problem som uppstår i samband med 

hjärt- och kärlsjukdom samt att förhindra återfall. Träning är en av de viktigaste delarna av 

denna hjärtrehabilitering och bör innefatta övningar för att förbättra kondition, styrka och 

smidighet (6). Denna träning bör påbörjas så snart som möjligt efter insjuknandet så att 

patienten inte hinner bygga upp en rädsla för fysisk aktivitet (7). Förutom övervakad träning 

bör hjärtrehabiliteringen bestå av en medicinsk utredning, en riskprofil, information och råd 

om sjukdomen samt medicinsk och icke-medicinsk intervention (8). I Sverige indelas 

hjärtrehabiliteringen vanligtvis i tre faser. Första fasen innefattar mobilisering under själva 

sjukhusvistelsen. Därefter inleds fas två då patienten får utföra träning i sittande, stående eller 

gående. En vanlig träningsform är ”Kom-i-gång-grupper” där lättare motion utövas. Fas tre 

påbörjas cirka sex veckor efter insjuknandet. Träningen inriktas på att förbättra konditionen 

och kan ske antingen enskilt eller i grupp (2).  
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Fysisk träning i grupp efter hjärtinfarkt är positivt för både kropp och psyke (9,10,11). Även 

en kortare tids träning i hjärtrehabiliteringsgrupp kan förbättra träningsvanor och påverka 

graden av fysisk aktivitet positivt (12). Fysiologiskt sett ökas den maximala 

syreupptagningsförmågan, vilo- och arbetspulsen sänks och blodfetterna förbättras. 

Regelbunden fysisk träning ökar också det psykiska välbefinnandet. Toleransen för psykisk 

stress ökar och oroskänslor minskar (10,13). Även när det gäller den sociala biten är 

gruppträningen viktig. Det finns vissa nackdelar med gruppträning till exempel bör aktiviteten 

och intensiteten passa alla i gruppen vilket kan vara svårt (10). Att få diagnosen hjärtinfarkt 

medför ofta känslor av nedstämdhet, uppgivenhet och depression. Hjärtinfarkten innebär en 

stor omställning både fysiskt och psykiskt och patienten kanske tvingas förändra sin livsstil. 

Många patienter uppger att de i och med infarkten fått en minskad livskvalité (14).  

 

International Classification of Function, Disability and Health (ICF) står på svenska för 

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Klassifikationen har utvecklats 

av världshälsoorganisationen (WHO) och blev klar år 2001. ICF syftar framförallt till att ge 

en vetenskaplig grund för att förstå och studera hälsa och hälsorelaterade tillstånd samt att 

skapa ett gemensamt språk, i form av särskilda koder, som möjliggör jämförelser av data 

mellan länder och mellan olika delar av hälso- och sjukvården (15). För att underlätta 

användandet av ICF har en sammanställning framtagits över vilka komponenter som bäst 

lämpar sig för olika patientgrupper, så även för patienter med kronisk ischemisk hjärtsjukdom 

dit även hjärtinfarktspatienter och bypasspatienter räknas (16).  

 

ICF består av två delar, funktionstillstånd och funktionshinder samt kontextuella faktorer. 

Funktionstillstånd och funktionshinder består av komponenterna kroppsfunktioner och 

kroppsstruktur samt aktivitet och delaktighet. Kontextuella faktorer består av komponenterna 

omgivningsfaktorer samt personliga faktorer (Figur 1). 
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Figur 1. ICF:s indelning. 

 

Kroppsfunktioner definieras som kroppssystemens fysiologiska funktioner inklusive 

psykologiska funktioner. Kroppsstruktur är anatomiska delar av kroppen såsom organ, 

lemmar och deras komponenter. Aktivitet innebär en persons genomförande av en uppgift eller 

handling. Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation. Omgivningsfaktorer består 

av den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken människor lever och verkar. 

Personliga faktorer är de personliga egenskaper som inte hör till hälsobetingelsen eller 

hälsotillståndet, exempelvis ras, ålder och kön. 

  

ICF har många olika användningsområden och kan bland annat användas som ett statistiskt 

verktyg, som ett verktyg för forskning eller som ett kliniskt verktyg. Kliniskt används ICF vid 

bedömning av behov, vid koppling av behandlingar till specifika tillstånd, vid arbets-

bedömningar, rehabilitering, habilitering och utvärdering av resultat (15).  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att studera hur patienter med hjärt- och kärlsjukdom upplever det 

att träna tillsammans i grupp utifrån ICF:s komponenter (Figur 1). 

 

Metod 
Studien är gjord med kvalitativ metodik enligt Malterud i form av en semistrukturerad 

intervjustudie. Metoden kallas deskriptiv innehållsanalys och analysprocessen är inspirerad av 

Grounded Theory (17). Analysen syftar till att sammanlänka rådata och resultatet genom att 

det organiserade datamaterialet tolkas och sammanfattas. Intervjuerna genomfördes på 

Norrbottens länssjukhus där gruppträningen bedrevs och på Institutionen för Hälsovetenskap, 
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LTU. En intervju gjordes via konferenstelefon på grund av att informanten inte hade 

möjlighet att träffas personligen. Vid intervjutillfället nyttjades en utarbetad intervjuguide 

baserad på ICF:s komponenter (Bilaga 1). Denna har en deskriptiv inriktning för att få fram 

en så rik beskrivning som möjligt, där informantens egna ord skapar bilderna. Båda 

författarna var närvarande vid alla intervjutillfällen men turades om att leda intervjun för att 

underlätta för informanten. Däremot kunde båda författarna ställa följdfrågor till informanten 

för att förtydliga svaren eller erhålla ytterligare information. Bandinspelning användes för att 

säkra intervjuns kvalité. Varje intervju varade mellan 15 och 30 minuter. Intervjuerna skrevs 

ut ordagrant för att sedan analyseras och kategoriseras. I analysens första fas lästes allt 

material igenom för att skapa ett helhetsintryck. Redan nu kunde vissa teman urskiljas i 

textmaterialet. I andra fasen sorterades relevant information ut i form av meningsbärande 

enheter som belyste studiens frågeställningar. Därefter gjordes en så kallad kodning (17). Det 

vill säga de meningsbärande enheterna systematiserades utifrån de teman som urskiljdes i 

analysens första fas. De båda författarna läste och kodade textmaterialet var för sig, därefter 

jämfördes och diskuterades vad de kommit fram till och de enades om en kodning. I den 

tredje fasen utvecklades kodningen och de teman som framkommit delades in i kategorier och 

underkategorier. Utifrån detta kunde sedan en huvudkategori utformas som representerar 

studiens kärna. I den fjärde och sista fasen sammanfattades kunskapen från varje 

underkategori till en löpande text. Enskilda citat valdes även ut från de meningsbärande 

enheterna för att stärka kategorierna och ge en så heltäckande bild som möjligt av det som 

beskrevs i texten (17).  

 

En sammanfattning av varje intervju sändes tillbaka till respektive informant för godkännande 

och eventuella kompletteringar, detta för att öka intervjuns reliabilitet och trovärdighet. För 

att få reda på bakgrundsfaktorer av betydelse används ett frågeformulär (Bilaga 2).  

 

Författarna deltog vid ett träningstillfälle för att få en inblick i och ökad förståelse för hur 

gruppträningen var upplagd. Frågor ställdes även vid ett senare tillfälle till ansvarig 

sjukgymnast via telefon för att besvara vissa oklarheter som kvarstod. 

 

Studien är skriven enligt de rekommendationer som Backman (1998) beskriver (18). 
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Informanter 

Patienter rekryterades från en hjärtgympagrupp vid Norrbottens länssjukhus. 

Inklusionskriterierna var att de skulle ha drabbats av en hjärtinfarkt eller genomgått bypass-

operation eller ballongvidgning av kärl i hjärtat sex veckor till sex månader före 

intervjutillfället. Patienterna skulle ha deltagit i gruppträningen vid minst fem tillfällen före 

intervjun och för att medverka skulle de kunna tala och förstå svenska. I samband med ett 

träningstillfälle informerade studiens författare personligen patienterna i gruppen om studiens 

syfte, hur intervjun skulle gå till, att det var valfritt att delta i intervjun samt att intervjun när 

som helst kunde avbrytas om informanten skulle känna sig illa till mods. Vid intervjutillfället 

kunde jobbiga minnen ha framkallats hos informanten från insjukningstillfället och med detta 

i beaktande var författarna inställda på att intervjun eventuellt kunde bli tvungen att avbrytas 

om situationen skulle kräva det. Ingen informant kände dock behov av detta. Informationen 

gavs även skriftligt i form av ett informationsbrev med en svarstalong där patienterna fick 

lämna sitt godkännande till att delta (Bilaga 3). I informationen framgick även att allt material 

skulle behandlas konfidentiellt. 

 

Samtliga av gruppens sju deltagare valde att medverka i studien, en kvinna och sex män. Av 

deltagarna hade fem drabbats av hjärtinfarkt, en hade genomgått bypass-operation och en 

hade gjort en ballongvidgning av kärl i hjärtat. Informanternas ålder varierade från 40 till 67 

år med en medelålder på 53 år. 

 

Gruppträningens upplägg 

Vid det sjukhus där denna studie är utförd ingår förutom kontakt med läkare även information 

från kurator, dietist, sjuksköterska och sjukgymnast i hjärtrehabiliteringen. Ganska snart efter 

hjärtoperationen eller insjuknandet i hjärtinfarkt inleds det som kallas Kom-i-gång-gympa. 

Denna hålls en gång i veckan under fyra veckors tid. Därefter, cirka fem-sex veckor efter 

insjuknandet, startar gruppträningen. Vanligtvis består denna grupp av åtta-tio patienter och 

de träffas två gånger i veckan under sex-åtta veckor. Innan patienterna kommer till 

gruppträningen har de varit på ett individuellt besök hos sjukgymnasten där ett cykelprov görs 

för att ta reda på hur mycket de orkar. Patienterna får även fylla i en enkät och svara på hur de 

känner sig och vilka mål de har med gruppträningen (A. Karlström, personlig kommunikation, 

27 april, 2005).  
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Upplägget på gruppträningen följer de rekommendationer som finns och sker i intervallform 

(A. Karlström, personlig kommunikation, 27 april, 2005). Intervallträning är bra då 

konditionsförbättring ska uppnås. Hjärtat får flera träningstillfällen och både slagvolym och 

venöst återflöde ändras ett flertal gånger vilket gör att hjärtat får en kort viloperiod mellan de 

tyngre passen (2). Passet inleds med sju minuters uppvärmning, därefter varvas fem minuters 

arbetspass på cykel med fyra minuters övningar på golvet. Passet avslutas med fem minuters 

nedvarvning och därefter fem-tio minuters avslappning. Totalt pågår träningspasset ungefär 

60 minuter. Under passet kontrolleras patienternas puls och de får skatta sin upplevda 

ansträngning enligt Borgskalan. Efter avslutad träningsperiod följer sjukgymnasten upp hur 

patienten mår och om de anser att deras mål med gruppträningen har uppfyllts (A. Karlström, 

personlig kommunikation, 27 april, 2005). 
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Resultat 
Under studiens gång framkom att anpassad gruppgymnastik är uppskattat bland patienter med 

hjärt- och kärlsjukdom. Alla informanterna var mycket positiva till gruppträningen och många 

åsikter var återkommande. Informationen från de sammanställda intervjuerna resulterade i två 

kategorier, Känsla av gemenskap samt Förståelse av träningens betydelse. Dessa båda 

kategorier bildade tillsammans huvudkategorin Trygghet (Figur 2).  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Informanternas upplevelse av gruppt
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och upplevelser när det gäller hjärt- och kärlsjukdomen. Tack vare att träningen utfördes i en 

liten grupp fick deltagarna bra kontakt med varandra och med sjukgymnasten som höll i 

träningen. Informanterna upplevde att det var lättare att prata om sina känslor och tankar med 

någon som genomgått samma sak och som förstod vad det handlade om. En annan aspekt på 

känslan av samhörighet är att alla i gruppen tränade under samma förutsättningar när det 

gällde den fysiska förmågan. En informant nämnde även det stöd som gruppen gav som en 

viktig del av gruppträningen. 

 

”Man tänker bara på att det är ett hjärta som har fått sig en kyss men det är ett psyke också 

och sådana saker kan vara intressant och givande för hjärtpatienter att dryfta med 

varandra.” 

 

”Det är ju alltid kul att det är några andra som deltar och gör samma saker och dels har vi ju 

liknande bakgrund när det gäller sjukdomsförloppet.” 

 

Social tillvaro 

En annan viktig komponent i gruppträningen var den sociala gemenskap som uppstod inte 

bara under själva gruppträningen utan även efteråt då deltagarna till exempel bastade eller 

fikade tillsammans. Många som gick sjukskrivna kände sig ensamma då de mist en stor del av 

det sociala umgänge de annars haft genom arbetet. Då kan det kännas betydande att ha en 

aktivitet att delta i. Det upplevdes även som roligt och intressant att träffa och lära känna nya 

människor. Eftersom alla hade liknande upplevelser och erfarenheter fanns det mycket att 

prata om. 

 

”Gruppträningen betyder otroligt mycket. Få komma ut och träffa folk och att lära känna lite 

nya människor istället för att gå hemma och fundera, då är det lätt att det blir negativa tankar 

om man går hemma för sig själv.” 

 

Minskad oro 

Det fanns en uttalad oro bland informanterna att de skulle drabbas av en ny hjärtinfarkt dels i 

vardagliga situationer som kräver fysisk aktivitet men även under gruppträningen.  

 

”Efter en hjärtinfarkt så är man lite rädd för att testa gränserna.” 
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Informanterna hade många frågor kring hur mycket de kunde använda sin kropp och vad den 

klarade av. Genom att träningen skedde under kontrollerade former och under övervakning 

kände gruppdeltagarna att de vågade belasta mer och testa sina gränser. Detta gav i sin tur 

ökad kroppskännedom hos deltagarna i och med att de lärde sig hur kroppen reagerar på 

fysisk ansträngning och de fick insikt i hur mycket de orkade med. Det upplevdes även som 

väldigt positivt att gruppträningen skedde på sjukhuset eftersom där finns hjälp nära till hands 

både vad gäller utrustning och kompetent personal om någon incident skulle inträffa. Gruppen 

i sig gav också en känsla av trygghet eftersom alla utförde samma moment och rörelser vilket 

gjorde att ingen behövde känna sig uttittad utan alla smälte in i gruppen. Även det faktum att 

träningen skedde under professionell ledning av sjukgymnast upplevdes som en stark 

trygghet. 

 

”Det jag tycker är bra med att träna så här det är att man tränar under uppsikt. Man får 

belasta och ändå vet man att man kan känna sig trygg.” 

 

Motivation 

Många av informanterna tyckte att det var motiverande att träna tillsammans med andra i 

grupp dels för att deltagarna uppmuntrade varandra och dels för att det fanns en ledare som 

instruerade och stöttade. Det ansågs också motiverande att träningen skedde till musik samt 

att träningen var förlagd till en bestämd tid eftersom det då var större chans att den verkligen 

blev av. 

 

”Det är ju enklare att komma till skott om man är en grupp och det kan vara lätt kanske att 

vilja slarva om man är ensam.” 

 

”Det är alltså en drivfjäder att komma hit (till gruppträningen) man vill ju inte gärna missa. 

Det blir som ett litet tvång.” 

 

Förståelse av träningens betydelse 

Vid hjärt- och kärlsjukdom krävs det att den drabbade gör vissa livsstilsförändringar. Detta 

var något som informanterna var fullt medvetna om och beredda att genomföra. Tack vare 

gruppträningen underlättades de förändringar som leder till en bättre hälsa och informanterna 

inspirerades att börja träna även på egen hand. Kategorin Förståelse av träningens betydelse 
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bildas av underkategorierna Insikt, Inställning till gruppträning, Gruppträningens betydelse 

samt Välbefinnande. 

 

Insikt 

Alla informanterna uppgav att de efter sin hjärtinfarkt eller hjärt- och kärlproblematik hade 

ändrat inställning vad gäller fysisk aktivitet. Tidigare var det något som de inte prioriterade 

och inte heller såg som nödvändigt eller betydelsefullt. Denna syn har idag ändrats och nu ser 

de motion och fysisk aktivitet som en viktig och naturlig del av livet. Anledningarna till denna 

insikt varierade hos informanterna. Vikten av en god kondition, att känna sig starkare fysiskt, 

möjligheten att återgå till jobb eller andra vardagliga aktiviteter samt att hålla vikten under 

kontroll är orsaker som har nämnts. Sammantaget är allt detta delar som tillsammans kan 

vävas in i begreppet ”att må bra”. Informanterna hade även gjort många andra förändringar av 

sin livsstil. Exempelvis hade de ändrat sina kostvanor, minskat på stressen och slutat med 

tobak. En stark drivkraft till dessa förändringar var oron för recidiv.  

 

”Jag är ju illa tvungen att träna, det känner jag ju för att må bra helt enkelt.” 

 

”Det är någonting som jag har tagit till mig som en lärdom efter infarkten att det är nästintill 

ett livsvillkor faktiskt att röra på sig.” 

 

”Man har ju fått sig en tankeställare så man har inget annat val än att lägga om sitt liv.” 

 

Även om informanterna hade nått denna insikt tyckte vissa fortfarande att det kändes motigt 

att komma igång med den egna träningen och att det krävdes en viss grad av disciplin. Flera 

av informanterna poängterade också att det är svårare att vara fysiskt aktiv när kroppen inte är 

helt frisk. Vid smärta eller sjukdomskänsla är det jobbigt och obehagligt att anstränga sig och 

det är då lätt att avstå från träningen.  

 

”Det (fysisk aktivitet) går ju bra när man känner sig frisk men känner man sig sjuk så är det 

väldigt lätt att pysa från det.”  

 

Flertalet av informanterna sa att de troligtvis kommer att fortsätta med någon form av fysisk 

aktivitet även efter gruppträningens slut, såsom promenader, cykling eller styrketräning.  
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”Jag räknar med att jag ska fortsätta med det här resten av mitt liv.” 

 

Inställning till gruppträningen 

Det fanns bland vissa av informanterna initialt ett visst motstånd till gruppträningen. En 

informant blev först arg när han erbjöds delta i gruppträningen eftersom han såg det som ett 

tvång. Han tyckte det var bortkastad tid och kände sig inte tillräckligt sjuk för att medverka. 

En annan informant var först fundersam till träningen eftersom det kändes nytt och 

främmande för honom. Ytterligare en informant tog upp avståndet till sjukhuset som en 

anledning till att han först tyckte det kändes besvärligt att delta i gruppträningen. De flesta av 

informanterna var ändå positivt inställda till gruppträningen redan från början och blev väldigt 

glada när de erbjöds plats i gruppen. Vid tidpunkten för intervjuerna var alla informanter av 

den åsikten att gruppträningen är betydelsefull och fyller en viktig funktion.  

 

”Man är ju dum om man inte hoppar på det här nu när det är specialinriktat för det här 

också.” 

 

Gruppträningens betydelse 

Gruppträningen hade stor betydelse för informanterna. Flertalet trodde inte att de hade varit 

lika fysiskt aktiva om de inte deltagit i gruppträningen på sjukhuset. Tack vare denna fick de 

en kontinuitet i sin träning som de inte hade haft annars. De upplevde även att detta faktum 

skulle underlätta fortsatt regelbunden träning eftersom de kände att de kommit igång och 

mådde bra av den fysiska träningen. Gruppträningen uppfattades som väldigt givande 

eftersom deltagarna fick använda och träna hela kroppen genom de rörelser som instruerades. 

Detta såg de som nytt och positivt och en annan typ av träning än den de utförde hemma på 

egen hand. Även ur ett psykiskt perspektiv påverkade gruppträningen deltagarna på ett 

fördelaktigt sätt och gjorde att de fick ett mera positivt tänkande och ökad självkänsla. En 

informant poängterade vikten av den avslappning som avslutade varje träningspass och som 

syftade till att deltagarna skulle få varva ner och slappna av.  

 

”Gruppträningen har lett till att jag kommer att påbörja ett mera fysiskt aktivt liv. Den har 

varit en start kan man säga och jag har mått så pass bra utav den dessutom så att det ska 

kännas bra att fortsätta med det.” 
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Välbefinnande 

Genomgående nämndes av alla informanterna att deras fysiska och även psykiska 

välbefinnande ökat tack vare gruppträningen. De framhöll att de kände sig allt starkare i 

kroppen under gruppträningen där de kunde öka belastningen men även att de fått nya krafter 

och orkade mer i vardagen. Två positiva faktorer som kommer av fysisk aktivitet är bättre 

kondition samt reducerad vikt och detta tyckte informanterna att de nått genom 

gruppträningen vilket i sin tur ökade deras välbefinnande. 

 

”Om man tränar och får en bättre kondition så mår man ju bättre. Det är väldigt väldigt 

positivt………Träningen hjälper till att balansera och hålla vikten………Det är många 

positiva egenskaper som kommer utav träningen.”  

 
Resultatens koppling till ICF 
Alla erhållna kategorier kan sammanlänkas med en eller flera av ICF:s komponenter. 

Samhörighet kan kopplas samman med omgivningsfaktorer eftersom det var den gemenskap 

som gruppdeltagarna upplevde som gav denna kategori. Den kan även kopplas till 

aktivitet/delaktighet eftersom samhörigheten gjorde att deltagarna kände sig delaktiga i 

gruppträningen. Aktivitet/delaktighet förbinds med kategorin social tillvaro då 

gruppträningen gav deltagarna en meningsfull sysselsättning och en möjlighet att umgås med 

andra hjärt- och kärlsjuka. Minskad oro kan kopplas dels till kroppsfunktion eftersom 

informanterna fick en ökad kroppskännedom och dels till omgivningsfaktorer eftersom den 

miljö där gruppträningen bedrevs gav trygghet åt deltagarna. Motivation beror till stor del på 

omgivningsfaktorer eftersom informanterna stöttades av varandra och av sjukgymnasten som 

instruerade. Även de personliga faktorerna påverkar motivationen i form av inställning och 

mottaglighet för uppmuntran. Insikt är en av de kategorier som påverkas av flest 

komponenter. Kroppsfunktion eftersom informanterna har insett att gruppträningen ökat deras 

hälsa. Aktivitet/delaktighet därför att de har förstått vikten av att vara fysiskt aktiv för att må 

bra. Personliga faktorer då de insett att de måste förändra sin livsstil och sitt synsätt på 

träning. Inställning till gruppträningen påverkas både av omgivningens faktorer eftersom 

avståndet till sjukhuset hade betydelse och av personliga faktorer eftersom inställningen 

bygger på informantens egna åsikter. Gruppträningens betydelse influeras också av tre 

komponenter. Kroppsfunktion på grund av att gruppträningen påverkar både kropp och själ, 

aktivitet/delaktighet då gruppträningen ansågs kunna leda till ett fortsatt aktivt liv samt 

omgivningsfaktorer då gruppträningen i sig är en omgivande faktor. Den sista kategorin 
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välbefinnande kopplas till kroppsfunktion eftersom informanterna tack vare gruppträningen 

hade ökat både sitt fysiska- och psykiska välbefinnande (Figur 3). 

 

  

Samhörighet 

Social tillvaro 
Kroppsfunktion

Minskad oro 

Aktivitet/ 
Delaktighet Motivation 

Insikt 
Omgivnings-

faktorer 

Inställning till 
gruppträningen 

Personliga 
faktorer Gruppträningens 

betydelse 

Välbefinnande 

 

Figur 3.  Underkategoriernas koppling till ICF:s komponenter.
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Metoddiskussion 
Trots att studien endast omfattar sju informanter har viss mättnad av materialet uppnåtts. 

Författarna ansåg att det gav bättre reliabilitet åt studien om alla informanter deltog i samma 

hjärtgympagrupp och befann sig på ungefär samma stadium i rehabiliteringen. 

Könsfördelningen i informantgruppen kan uppfattas som ojämn men den är representativ för 

hur det ser ut i träningsgrupperna inom hjärtrehabiliteringen. Endast cirka en fjärdedel av alla 

som drabbas av en hjärtinfarkt är kvinnor (1) och det är även vanligare att kvinnor som 

drabbas av hjärtinfarkt avlider redan vid första infarkten då de i regel är äldre (19). Dessutom 

har det visat sig att kvinnor mer sällan deltar i den hjärtrehabilitering som erbjuds på 

sjukhusen (20).  

 

Även om intervjuerna genomfördes på två olika platser anses detta inte ha påverkat den 

erhållna informationen. Inte heller det faktum att författarna turades om att leda intervjuerna 

bedöms ha påverkat svaren nämnvärt eftersom den förutbestämda intervjuguiden låg till grund 

för intervjuerna. Dessutom var båda författarna närvarande vid intervjuerna och kunde göra 

tillägg vid behov. Tyvärr kunde inte alla intervjuer utföras vid ett personligt möte vilket hade 

varit att föredra, utan istället hölls en intervju per telefon. Detta kan ha inneburit att viss 

information gick förlorad eftersom författarna inte kunde tyda informantens kroppsspråk. 

Författarna resonerade dock att det var bättre att få så många informanter som möjligt från 

samma grupp. Dessutom var det kvinnan i gruppen som fick förhinder och hennes åsikt 

kändes viktig att få med.  

 

När muntlig kommunikation ska översättas till textspråk sker alltid en snedförvridning av 

händelseförloppet även om återgivningen är ordagrann. Det är inte alltid så lätt att uppfatta 

exakt vad som sägs på bandinspelningen och ibland blir det författarnas egna tolkningar som 

skrivs ner. Utskriftens reliabilitet ökades dock av att författarna tillsammans skrev ut alla 

intervjuer. 

 

För att få ett bra material från intervjuerna är det viktigt att informanten känner sig trygg och 

bekväm vid intervjutillfället samt att intervjuaren har förmågan att lyssna med ett öppet sinne 

(17). Informantens sinnesstämning och hälsotillstånd vid intervjutillfället kan påverka den 

information som ges. Även informantens motiv till varför han eller hon ställer upp på 

intervjun kan påverka informationen. Det finns en risk att informationen kan vara förvrängd, 
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överdriven eller rent av falsk (21). Detta verkar dock inte vara fallet i denna studie. Dels anser 

författarna att stämningen under intervjuerna var ärlig och öppenhjärtlig och dels framkom 

liknande information från flera informanter. 

 

Tanken med det inledande frågeformulär som användes under intervjuerna var att få reda på 

relevant bakgrundsfakta eftersom författarna inte hade tillgång till journalanteckningar. Dessa 

fakta kunde anses intressanta för att bättre kunna analysera svaren från intervjuerna. Under 

intervjuerna blev det även tydligt att det var en fördel att inleda med lite enklare frågor som 

gjorde att informanten kände sig säkrare och mer bekväm med situationen. Författarna kunde 

skapa en relation till informanten innan den egentliga intervjun tog sin början. Det innebar 

även en fördel att författarna deltog vid ett träningstillfälle både vad gäller den ökade 

förståelsen för gruppträningens upplägg men även relationen till informanterna. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet av den här studien visar att patienter med hjärt- och kärlsjukdom upplever trygghet 

av att träna tillsammans med andra i grupp. Tryggheten skapas av en rad olika faktorer. 

Framförallt innebär det en stor trygghet för patienterna att träna under kontrollerade former på 

ett sjukhus där hjälp är nära till hands om något skulle inträffa. Även den sociala 

samhörigheten, att få komma ut och träffa andra i samma situation, samt möjligheten att ta 

reda på och klargöra hur mycket kroppen klarar av skapar en känsla av trygghet. Tidigare 

studier som även de har undersökt hur patienter som genomgått en hjärtinfarkt ser på 

gruppträningen i hjärtrehabiliteringen har kommit fram till samma eller liknande resultat 

(9,10). 

 

Resultatet i studien indikerar att patienter som deltar i hjärtgympagrupp påverkas på flera 

nivåer vad gäller kroppsfunktion. Gruppträningen ökade patienternas välbefinnande både 

fysiskt och psykiskt och resultatet stödjer således tidigare studier inom området (9,10,11). Få 

informanter gick djupare in på de fysiologiska fördelar som gruppträningen gav. Istället 

pratades det mer om hur trevlig och rolig gruppträningen upplevdes. Detta antyder att 

gruppträningens psykologiska effekter har minst lika stor betydelse som de fysiologiska vilket 

även stärks av en tidigare studie (10).  
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Det är inte ovanligt att patienter som drabbats av en hjärtinfarkt blir ängsliga och nedstämda 

eller till och med deprimerade (14). Med detta i åtanke kan den psykologiska aspekten av 

gruppträningen lyftas fram. Träning och fysisk aktivitet har visat sig minska oroskänslor och 

öka det psykiska välbefinnandet (10,13). Den oro patienterna upplevde handlade framförallt 

om att drabbas av en ny hjärtinfarkt. Detta är inget ovanligt bland den här typen av patienter. 

En stor enkätstudie gjord av Stockholms läns landsting, där nästan 400 patienter som fått en 

hjärtinfarkt deltog, uppgav 43 procent av patienterna att de var oroliga för recidiv och 31 

procent beskrev oro för överansträngning vid exempelvis motion (22). I vår studie framkom 

att gruppträningen kan hjälpa till att reducera denna oro. Patienterna upplevde att de under 

gruppträningen vågade testa sina gränser och därigenom fick en bättre förståelse för hur 

mycket deras kropp klarade av och orkade med. Troligtvis leder denna ökade 

kroppskännedom till att patienterna får insikt i vilka vardagssysslor de kan utföra utan att 

behöva känna rädsla för en ny hjärtinfarkt. 

 

När det gäller aktivitet och delaktighet har gruppträningen haft en stor inverkan på 

patienterna. Alla kunde aktivt delta i gruppträningen eftersom envar medverkade utifrån sina 

individuella förutsättningar. Den trygghet gruppträningen bidrog med gjorde även att 

patienterna kunde inta en mer aktiv fritid. Det har visat sig att patienter som deltagit i 

hjärtgympagrupp är mer fysiskt aktiva än de som enbart mottagit information om betydelsen 

av fysisk aktivitet (12). I samband med gruppträningen uppstod också andra mer spontana 

aktiviteter, såsom bastubad och fika, som vissa av informanterna deltog i. Det finns 

studieresultat som antyder att det inte skulle förekomma några skillnader i aktivitetsnivå 

mellan patienter som deltar, respektive inte deltar, i hjärtrehabilitering. I studien diskuteras 

om detta resultat kan bero på att de patienter som valde att inte delta i rehabiliteringen redan 

hade tillräckligt med kunskap vad gäller fysisk aktivitet och att de helt enkelt tog hand om sin 

egen rehabilitering (23). Vilken typ av motivation patienten har till träningen påverkar enligt 

en tidigare studie deltagandet. De patienter vars motivation var att förhindra sjukdom deltog 

mer sällan än de som motiverades av att främja hälsa och välbefinnande (24). 

 

Utifrån de erhållna intervjusvaren framgick att omgivningens faktorer hade stor inverkan på 

informanternas upplevelse av gruppträningen. Den miljö i vilken gruppträningen bedrevs hade 

betydelse för hur den uppfattades. Det faktum att gruppträningen utövades på ett sjukhus, vid 

en bestämd tid och under ledning av professionell personal sågs som en avsevärd fördel. Även 
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musiken och sällskapet, som utgjordes av de övriga gruppdeltagarna, upplevdes ha en positiv 

influens på gruppträningen.   

 

Personliga faktorer påverkar också informanternas syn på gruppträningen. Under studiens 

intervjuer framkom att informanternas uppfattning av gruppträningen speglades av deras 

attityd och personlighet. Det framkom av studiens resultat att gruppträningen upplevdes som 

en mycket positiv del av hjärtrehabiliteringen. De givna kategorierna belyser olika delar av 

gruppträningens förtjänster som kan kopplas till alla ICF:s komponenter. Anmärkningsvärt 

nog så visade resultatet att informanterna vid intervjutillfället inte hade några negativa åsikter 

att framföra vad gäller gruppträningen. Även tidigare studier påvisar snarlika resultat (9,10). 

Det kan diskuteras varför det förhåller sig på detta sätt och en anledning skulle kunna vara att 

eftersom det är valfritt att delta i hjärtgympan är det bara de patienter som redan är positivt 

inställda till denna form av träning som medverkar. Det skulle även kunna vara så att 

informanterna känner sig tacksamma att denna rehabilitering finns och därför inte vill klaga 

på upplägget eller att informanterna är ovana vid träningsformen och därför litar på att 

gruppträningen redan leds på bästa sätt.  

 

Alla informanter uttryckte under intervjuerna en förståelse för hur viktigt det är att göra vissa 

livsstilsförändringar vid hjärt- och kärlsjukdom där bland annat vikten av fysisk aktivitet 

framhölls. De såg nu, till skillnad från förut, fysisk aktivitet som en nödvändig och naturlig 

del av livet och ansåg att gruppträningen hjälpt dem att komma igång med ett mera aktivt liv. 

En fråga som kan tas upp till diskussion är huruvida informanterna verkligen var införstådda 

med vad de yttrade eller om de bara sa vad de trodde förväntades av dem. Det skulle kunna 

vara så att informanterna upprepade den information de fått under rehabiliteringstiden utan att 

de egentligen tagit till sig innebörden av den. Det kan även vara svårt att ändra en invand 

livsstil och lätt att falla tillbaka i gamla vanor. En tidigare studie visar att patienter som 

avslutat deltagande i hjärtgympagrupp minskade sin fysiska aktivitetsnivå efter 

träningsperiodens slut trots information om och uppmuntran till fortsatt träning. I studien 

nämns att det verkar behövas en mer långsiktig, strukturerad och speciellt anpassad träning 

(12).  

 
Avslutningsvis anser vi att studiens resultat påvisar att det fungerar att använda sig av ICF:s 

olika komponenter för att ta reda på hjärt- och kärlpatienters upplevelse av att träna 
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tillsammans i grupp. Genom att intervjuguiden var baserad på ICF erhölls den helhetssyn av 

patienternas upplevelser som eftersträvats och ingen viktig komponent förbisågs. Studien 

visar även att gruppträning är en central del av hjärtrehabiliteringen som uppskattas av 

deltagarna. Det vore intressant att vidare studera denna grupp för att ta reda på om den 

entusiasm till fortsatt träning som gruppträningen gav kvarstår under en längre tidsperiod. 

 

Konklusion 
Den slutsats som dras av studiens resultat är att patienter som tränar tillsammans i grupp vid 

hjärt- och kärlsjukdom känner en trygghet som kan kopplas till ICF:s komponenter. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide      

 

 Berätta om vad du tycker om att träna tillsammans med andra i grupp. 

 Hur skulle du beskriva att din inställning till gruppträning såg ut första gången och 

idag? 

 Hur känner du dig i kroppen under gruppträningen? 

 Vad får du för tankar och känslor? 

 Vad är fysisk aktivitet för dig? 

 Hur ser du på fysisk aktivitet? 

 Vad betyder gruppträningen för dig? 

 Hur var din syn på träning före hjärtinfarkten / operationen? 

 Hur är din syn på träning nu efter hjärtinfarkten / operationen? 

 Berätta om vad du har för mål med din träning. 

 Hur såg ditt liv ut innan du började med gruppträningen och hur ser ditt liv ut nu? 

 Berätta om hur du tror gruppträningen kan påverka dig i din vardag. 

 Kommer du att fortsätta med någon form av träning även när gruppträningen är 

avslutad och i så fall vilken typ av träning



 

 

Bilaga 2 

 

Bakgrundsfrågor 
 

 Ålder. 

 Röker eller snusar du? 

 Har du gjort det tidigare? Hur länge? 

 Tränade du något innan din hjärt- och kärlsjukdom? 

 Vad och hur ofta? 

 Tränar du något utöver gruppträningen nu? 

 Vad och hur ofta? 

 Vikt? 

 Längd? 

 Arbetar du? Med vad?



 

Bilaga 3      2004-12-19 
Informationsbrev  

Förfrågan om medverkan i examensarbete 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på sjukgymnastprogrammet vid Institutionen för 
Hälsovetenskap i Boden. Under denna termin kommer vi att skriva ett examensarbete om hur 
personer efter en hjärtinfarkt upplever att träna tillsammans i grupp.  
 
För att få information om detta har vi för avsikt att genomföra en intervjustudie. Intervjuer 
kommer att ske på sjukhuset före eller efter Din träning. Intervjun beräknas ta ca 60 minuter. 
 
Resultatet av rapporten kommer att presenteras så att ingen individ kan identifieras. Allt 
material behandlas konfidentiellt. Det är valfritt att delta i denna intervjustudie och studien 
kommer inte att påverka Din fortsatta rehabilitering i något avseende. Du kan när som helst 
under intervjun välja att avbryta om Du känner Dig obekväm. 
 
När studien är klar kommer den att finnas tillgänglig för läsning på Institutionen för 
Hälsovetenskaps hemsida: www.hv.ltu.se under länken Examensarbete. Studien finns 
tillgänglig från juni 2005. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
……………………………..  …………………………….. 
Maria Johansson    Karin Ström 
Landstingsvägen 3 B   Landstingsvägen 3 C 
961 76 Boden   961 76 Boden  
070-250 15 51   070-330 78 43 
 
…………………………………. 
Universitetsadjunkt och  
Leg. Sjukgymnast Jenny Röding 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Hedenbrovägen 
961 36 Boden 
0921-758 00 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svarstalong 

Jag accepterar att delta i examensarbetet 

Namn: …………………………………………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………... 

Telefonnummer: ………………………………………………………… 
 

Returnera denna svarstalong till: Maria eller Karin (se adress ovan). 

 
 

 

http://www.hv.ltu.se/
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