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Abstrakt 

Hjärtinfarkt är i dag en av de största orsakerna till funktionsnedsättning 

och död runt om i världen. Egenvård är en stor del av behandlingen efter 

en hjärtinfarkt och innebär att personen på egen hand eller med hjälp av 

andra utför vissa delar av sin behandling. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att förändra sina 

levnadsvanor efter genomgången hjärtinfarkt. Studien gjordes med fokus 

på ett inifrånperspektiv och är baserad på elva artiklar som analyserats 

med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade 

i fyra kategorier; att stöd från andra ger trygghet till att genomföra 

förändringar, att rädsla hämmar och bidrar till förändring, att vilja ta 

hand om sig själv och att hindras från att kunna ta hand om sig själv. 

Resultatet visar att personer som genomgått en hjärtinfarkt behöver 

motivation för att kunna förändra sina levnadsvanor. Personerna har ett 

stort behov av information och kunskap för att kunna förstå sambandet 

mellan sjukdom och behovet av egenvård. Genom att personen har stöd 

ifrån ett socialt nätverk och från sjukvården upplever personen en 

trygghet i att genomföra och motiveras till att behålla de nya 

levnadsvanorna. Sjukvården bör fokusera på att ge en personcentrerad 

omvårdnad och kontinuerligt utvärdera hur personens motivation, behov 

och kunskap förändras över tid. 

  

  

Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, hjärtinfarkt, 

förändrade levnadsvanor, stöd, information, omvårdnad 
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Hjärtinfarkt är en av de största orsakerna till funktionsnedsättning och död runt om i världen 

(Yusuf et al., 2004). Runt 28 000 människor drabbas varje år av en hjärtinfarkt i Sverige. Det 

innebär att cirka 76 hjärtinfarkter inträffar dagligen i Sverige. Ungefär en fjärdedel av de akuta 

hjärtinfarkterna leder till döden inom cirka en månad (Socialstyrelsen, 2015a). I Sverige är 

hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken och svarar för 30 procent av alla dödsfall. Dödligheten 

har minskat de senaste 30 åren tack vare framgångar inom forskningen. Trots detta så kommer 

hjärtinfarkt fortfarande vara en av de vanligaste orsakerna till sjuklighet och död i Sverige i 

framtiden (Hjärt-och lungfonden, 2016). 

  

Hjärtinfarkt orsakas av att en blodpropp, trombos plötsligt bildas i något av hjärtats kranskärl och 

en akut syrebrist uppstår. Trombosen uppstår genom att ett aterosklerotiskt plack rupturerar i de 

inflammerade kärlväggarna och klumpar ihop sig i kärlen. Detta leder till en akut syrebrist i den 

del av hjärtmuskeln som försörjs av kranskärlet. Är syrebristen långvarig dör hjärtmuskelcellerna 

och då uppstår en irreversibel skada som kallas hjärtinfarkt (Thygesen et al., 2012). Tiden mellan 

att blodflödet i kärlet stängts av och att skadorna i hjärtat uppstår kan vara mellan 30-60 minuter. 

Det finns därför möjlighet att kunna lösa upp trombosen med trombolys eller akut-PCI om vård 

ges i god tid (Ericson & Ericson, 2013, s.102). PCI står för Perkutan Coronar Intervention och 

innebär att det görs en ballongvidgning via en kateter som förs in till förträngningen i kärlet, 

detta för att öppna det tilltäppta kärlet och underlätta blodtillförseln till hjärtat. Om PCI 

behandlingen fördröjs kan patienten istället få trombolysbehandling vilket är en behandling med 

blodproppsupplösande läkemedel (Socialstyrelsen, 2015b). 

  

Det vanligaste symtomet vid hjärtinfarkt är plötsliga och ihållande bröstsmärtor. Flera andra 

symptom så som smärta i rygg, nacke, käke, utstrålande smär                                    

                                                                                            

                                 L                                                            

genom EKG, blodprov och patientens symptom (Thygesen et al., 2012). Efter en hjärtinfarkt kan 

olika komplikationer uppstå. Några av de vanligaste är arytmi, hjärtsvikt och plötslig död. Vid en 

hjärtinfarkt uppstår det bindvävsärr i hjärtmuskeln, vilket i sin tur försämrar hjärtats 

pumpförmåga (Ericson & Ericson 2013, s. 101). Andra komplikationer som är vanliga efter en 



3 
 

hjärtinfarkt är psykiska problem som till exempel ångest och depression (Brink, Karlson & 

Hallberg, 2002). 

                    

Egenvård är en stor del av behandlingen efter en hjärtinfarkt och innebär att personen på egen 

hand eller med hjälp av andra utför vissa delar av sin behandling. Egenvården är individuell och 

bedöms utifrån patientens psykiska och fysiska hälsa och med hänsyn till hens livssituation i 

övrigt (Socialstyrelsen, 2013). Efter en hjärtinfarkt identifierar vårdpersonalen vilka individuella 

riskfaktorer patienten har och en rehabiliteringsplan utformas för att förändra och se över 

patientens levnadsvanor. Detta görs för att hjärt-och kärlsjukdomar i viss mån kan förebyggas 

med hjälp av sunda levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2015b). Åtgärderna kan vara att göra 

kostförändringar, hantera stress och delta i stödgrupper. Information och utbildning kring 

riskfaktorer, viktnedgång, rökavvänjning och medicinering är av vikt (Fridlund, 2002). Enligt 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) ges 

rekommendationer om metoder för att kunna stödja patientens förändringar av ohälsosamma 

levnadsvanor. De nationella riktlinjerna visar på att merparten av alla åtgärder är någon form av 

rådgivning eller samtal. Yusuf et al. (2004) visar i sin studie som omfattar 52 länder att 2/3 av 

alla hjärtinfarkter skulle kunna förebyggas genom sunda levnadsvanor. Nio riskfaktorer beskrivs 

öka risken för en akut hjärtinfarkt och dessa är rökning, fysisk inaktivitet, intag av mättat fett, 

psykosocial stress, höga blodfetter, högt blodtryck, fetma, typ-2 diabetes och ärftlighet. Nittio 

procent av alla akuta hjärtinfarkter kan förutsägas av dessa riskfaktorer. De två viktigaste 

riskfaktorerna är dock rökning och höga blodfetter, tillsammans står de för 2/3 av världens 

hjärtinfarkter (Yusuf et al., 2004). 

 

En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att arbeta hälsofrämjande genom att utbilda och 

stödja patienter till egenvård. Vid hjärtinfarkt har patienter visat sig ha ett stort behov av 

egenvård utbildning, stöd och rådgivning. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har en god 

pedagogisk kunskap och förmåga (Mohammadpour, Rahmati Sharghi, Khosravan, Alami & 

Akhond, 2015). McKinley et. al. (2009) menar att en relativ kort utbildning och rådgivning ger 

ökade kunskaper och förbättrade attityder hos patienter med hjärtinfarkt. Det är viktigt att som 

sjuksköterska vara en resurs och kunna se till patienters olika behov. Att individanpassa 

informationen utifrån patientens unika situation är viktigt, samt att kunna lyssna till patientens 
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berättelse och få en förståelse av hens erfarenhet av situationen och känslor som uppkommit 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). I en studie av Johansson, Salanterä et al. (2003) 

beskrivs det att en del patienter vet väldigt mycket om sin sjukdom medan andra har mindre 

kunskap samtidigt som de är rädda för att fråga. Sjuksköterskan bör därför alltid ta reda på hur 

mycket kunskap patienten besitter för att kunna försäkra sig om att alla patientgrupper får 

tillräcklig information. Större vikt bör läggas på mångfalden av rådgivningsmetoder för att 

ytterligare kunna individanpassa informationen (Johansson, Salanterä et al., 2003). Vårdplanen 

skall alltid utformas utifrån patientens unika behov, coping strategier, inre styrka och dess hopp 

inför framtiden. Detta kan vara till stor hjälp för att stödja hen till att hantera sina fysiska och 

känslomässiga begränsningar samt symptom. Sjuksköterskan kan också vara en tillgång för att 

kunna bedöma kvalitén på det sociala stödet och graden av inblandning av närstående. Studier 

har visat att det kan behövas stöd från vårdpersonal i längre perioder. Det kan då vara en fördel 

att motivera patienter till att själva strukturera upp ett rehabiliteringsprogram som inkluderar 

familjemedlemmar och närstående (Kristofferzon et al., 2008). 

                                                            

Syfte 

För att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ska kunna stödja personer som genomgått en 

hjärtinfarkt till livsstilsförändringar, baserat på deras individuella behov är det viktigt att dem har 

kunskap och förståelse om hur det upplevs att förändra sina levnadsvanor. Denna kunskap är 

även viktig för närstående och andra medmänniskor runt omkring den drabbade personen. Syftet 

med denna studie var därför att beskriva personers upplevelser av att förändra sina levnadsvanor 

efter genomgången hjärtinfarkt 

  

Metod 

För att beskriva personers upplevelser av att förändra sina levnadsvanor efter genomgången 

hjärtinfarkt har en kvalitativ ansats använts. Enligt Bengtsson (2016) används en kvalitativ ansats 

då syftet är att beskriva individens upplevelser. 

  

Litteratursökning och urval 

För att få fram vetenskapliga artiklar användes de bibliografiska referensdatabaserna Cinahl och 

PubMed. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) är Cinahl och Pubmed två stora 
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databaser som inrymmer ett brett utbud av referenser till vetenskapliga artiklar inom området 

hälso- och sjukvård. 

  

Inledningsvis gjordes pilotsökningar för att säkerställa att det fanns tillräcklig forskning inom 

området. Sökord togs sedan fram via Svensk Mesh för att få fram rätt termer inför sökningarna. 

Både ämnesord och fritextsökning användes. I Cinahl användes Cinahl Headings och i PubMed 

användes MeSH-termer, vilka enligt Willman et al. (2011, s. 70) är ämnesord som finns i 

databasernas uppslagsverk. Ämnesorden kan dock skilja sig åt inom databaserna, vilket innebär 

att man måste slå upp dess definition i databasen ämnesordlista. Fritextord är sökord som söker 

bredare än ämnesorden och ger fler men ospecifikare träffar (Willman et al., 2011, s. 69, 75). 

De ämnessökord som användes var: Myocardial infarction, lifestyle, lifestyle changes, 

myocardial ischemia, coronary disease, coronary artery disease, attitudes to health, secondary 

prevention, interviews as topic, nursing methodology research, qualitative research. De 

fritextord som användes var: Self care, nursing, patients experiences, qualitative, quality of life, 

lifestyle changes(s), lifestyle modification(s), behavior changes(s), physical activity, dietary 

changes, smoking cessation, acute myocardial infarction, heart attack, ischemic heart disease, 

coronary heart disease, peoples experience(s), patients experience(s). 

 

De inklusionskriterier som användes var vuxna patienter som har drabbats av en hjärtinfarkt. 

Personerna ska ha eller försökt genomgå förändrade levnadsvanor och kunna beskriva deras 

upplevelser i relation till dessa. De exklusionskriterier som användes var barn under 18 år. 

Artikelsökningarna begränsades med fulltext, peer reviewed, engelsk text och årtal 2000-2016. 

  

Sökningarna resulterade i totalt 135 artiklar; 92 i PubMed och 43 i Cinahl. Alla titlar lästes först 

igenom och de artiklar där titel svarade mot syftet togs ut. Sedan lästes totalt 112 abstrakt, 77 

från PubMed och 35 från Cinahl. Av dessa valdes 16 artiklar varav sju artiklar från PubMed och 

nio artiklar från Cinahl, som svarade mot syftet; Personers upplevelser av att förändra sina 

levnadsvanor efter genomgången hjärtinfarkt (se tabell 1). 
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Tabell 1 Översikt litteratursökning 

 
Syftet med sökning: Beskriva personers upplevelser av att förändra sina levnadsvanor efter genomgången hjärtinfarkt 

 

PubMed 2016-09-12 Begränsningar: 2000-2016, full text, peer reviewed, english language 

Söknr   *) Söktermer Antal 

träffar 

Sökdatum   Lästa 

abstrakt 

Antal valda  

   artiklar    

1  MSH “                     ” [M SH T    ] O  

“                   ” [M SH T    ] O  

“                ” [M SH Terms] OR 

“                       ”  [MeSH Terms] 

381749    

2    FT “                           ” O  "      

attack" OR "coronary heart disease" OR 

"ischemic heart disease" 

116104    

3  1 OR 2 414703    

4  MSH "attitude to health" [MeSH Terms] 334568    

5   FT "peoples experience" OR "peoples 

experiences" OR "patient experience" OR 

"patient experiences" 

4161    

6  4 OR 5 337391    

7  MSH life style" [MeSH Terms] OR "secondary 

prevention" [MeSH Terms] 

88471    

8   FT "lifestyle change" OR  "lifestyle changes" 

OR "lifestyle modification" OR "lifestyle 

modifications" OR "behavioural change" OR 

"behavioural changes" OR "smoking 

cessation" OR "dietary changes" OR 

"physical activity" 

121438    

9  7 OR 8 195543    

10  MSH "qualitative research" [MeSH Terms] OR 

"interviews as topic" [MeSH Terms] OR 

"nursing methodology research" [MeSH 

Terms] 

81509     

11   FT "qualitative" 167526    

12  10 OR 11 212574    

13  3 AND 6 AND 9 AND 12 111    

14  Peer reviewed, full text, english language 92 2016-09-12 77 5 

*MSH- Mesh termer i databasen PubMed, CH- CINAHL headings i databasen CINAHL, FT- fritextsökning 



7 
 

Forts. Tabell 1. Översikt litteratursökning  

 
Syftet med sökning: Beskriva personers upplevelser av att förändra sina levnadsvanor efter genomgången hjärtinfarkt 

 

Cinahl 2016-09-07 Begränsningar: 2000-2016, full text, peer reviewed, english language 

Söknr   *) Söktermer Antal träffar Sökdatum   Lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

1  MSH (MH "Myocardial 

Infarction+") 

24,477    

2  MSH (MH "Life Style 

Changes") 

6055    

3   FT self care                   28,599    

4    FT nursing 498,731     

5   FT patients´experiences 15,820    

6    FT qualitative 78,443    

7   FT quality of life  72,634    

8   S2 OR S3 34,266    

9   S4 OR S5 510,110    

10  S1 AND S8 AND S9 46    

11   Peer reviewed, full text, 

english language 

43    2016-09-07  35 6 

*MSH- Mesh termer i databasen PubMed, CH- CINAHL headings i databasen CINAHL, FT- fritextsökning 

 

Kvalitetsgranskning 

De 16 artiklarna kvalitetsgranskades sedan med stöd från protokoll för kvalitetsbedömning av 

studier med kvalitativ metod. I protokollet behandlas delar som metodval, syfte, etiskt 

resonemang, urval, huvudfynd etc. (Willman et al., 2011). Artiklarna granskades utifrån de totalt 

16 punkter som fanns med i protokollet. Varje positivt svar gav ett poäng och varje negativt eller 

ej tillämpbart svar fick noll poäng. Resultatet omvandlades sedan till procent. Enligt Willman et 

al. (2011) räknas artiklar med 100-80% som hög kvalitet, 70-79% som medelhög kvalitet och 60-

69% som låg kvalitet. 11 av de 16 artiklarna bedömdes vara av hög eller medelhög kvalitet och 
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inkluderades i studien, de fem studier som inte hade nog hög kvalitet uteslöts från studien (se 

tabell 2).  

Tabell 2. Översikt av artiklar (n=11) 

Författare, 

år, land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet  

Bergman & 

Berterö, (2001), 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

Totalt 8 

personer, 5 

män och 3 

kvinnor, 49-

68 år 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys 

Hermeneutisk 

Patienter kommer ofta på 

sina uppföljningsbesök 

efter en hjärtinfarkt men 

har svårt att genomföra 

livsstilsförändringar. 

Genom att identifiera 

egenskaper, förutsättningar 

och svårigheter gällande 

patienternas efterlevnad 

bör det vara möjligt att 

göra behandlingen mer 

individuell.   

Medel, 75 

% 

Cole et al. 

(2013), Irland 

Kvalitativ 

studie 

Totalt, 45 

personer, 38 

män och 7 

kvinnor, 50-

80 år 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys 

Tematisk innehållsanalys 

För att stödja 

livsstilsförändringar 

behöver man stödja 

patienternas svårigheter 

med at övervinna negativ 

social påverkan och 

upprätthålla intresset för 

ett sunt leverne. 

Hög, 81 % 

Condon & 
McCarthy 

(2006), Irland  

Kvalitativ 

studie 

Totalt, 10 

deltagare, 9 

män och 1 

kvinna, 38-

75 år  

Datainsamling 

Djup intervjuer 

Dataanalys 

Tematisk innehållsanalys  

Studien belyser behovet av 

att utveckla primärvården 

och 

hjärtrehabiliteringsprogram 

för att stödja patienter samt 

att tillhandahålla 

information till familjer för 

att minska ångest och 

rädsla. 

Hög, 81 % 

Doyle et al. 

(2012), England  

Kvalitativ 

studie 

Totalt, 9 

personer, 5 

män och 4 

kvinnor, 49-

69 år  

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys 

Fenomenologi  

Motivation rörande beslut 

om kosten förändras över 

tid och är starkt influerad 

av en rädsla för framtida 

hjärtproblem  

Hög, 81 % 

 

 



9 
 

Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar (n=11) 

Författare, 

år, land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Dullaghan et al. 

(2014), England 

Kvalitativ 

studie 

Totalt, 15 

personer, 11 

män och 4 

kvinnor, 44-

73 år 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys 

Innehållsanalys 

Patienternas erfarenhet och 

uppfattning av sin sjukdom 

påverkar motivationen för 

beteendeförändring och 

hjärtrehabilitering.  

Hög, 81 % 

Farooqi et al. 

(2000), England 

Kvalitativ 

studie 

Totalt, 44 

personer, 24 

män och 20 

kvinnor, 40-

72 år 

Datainsamling 

Kvalitativ gruppintervju 

Dataanalys 

Innehållsanalys 

Syd asiater behöver 

individuellt anpassad 

hälsofrämjande vård då det 

finns kulturella och 

språkliga hinder 

Medel 75 % 

King et al. 

(2007), Kanada 

Kvalitativ 

studie 

Totalt, 22 

personer, 11 

män och 11 

kvinnor, 44-

79 år 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys 

Grundad teori 

Kanadas 

ursprungsbefolkning 

förstår och hanterar sin 

hjärtsjukdom utifrån 

historiska, sociala och 

kulturella faktorer.  

Hög, 81 % 

Kärner et al. 

(2005), Sverige 

Kvalitativ 

studie 

Totalt, 113 

personer, 84 

män och 29 

kvinnor, 

under 70 år 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys 

Fenomenografisk analys 

Fyra huvudkategorier 

beskriver patienternas 

upplevelser av 

möjliggörande eller 

hindrade faktorer som 

påverkar förmågan att göra 

livsstilsförändringar. 

Hög, 81 % 

 

Rogerson et al. 

(2012), 

Australien 

Kvalitativ 

studie 

Totalt, 15 

personer, 12 

män och 3 

kvinnor, 57-

75 år 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

djupintervjuer 

Dataanalys 

Innehållsanalys 

Studien identifierar 

hindrande och 

möjliggörande faktorer vid 

hjärtsjukdom och 

depressiva symptom där 

inaktiva patienter 

rapporterar fler hinder och 

färre möjliggörande 

faktorer än aktiva 

deltagare. 

Hög, 81 % 
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Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar. 

Författare, 

år, land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Schou et al. 

(2008), 

Danmark 

Kvalitativ 

studie 

 

Totalt, 6 

personer, 6 

kvinnor, 59-

81 år 

Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys 

Jämförande analys 

Kvinnor som deltar i 

hjärtrehabiliteringsprogram 

har lättare att eliminera 

riskfaktorer än de som inte 

deltar 

 

Medel 75 % 

White et al. 

(2011), England 

Kvalitativ 

studie 

Totalt, 15 

personer, 11 

män och 4 

kvinnor, 42-

65 år 

Datainsamling 

Semistrukturerade 

djupintervjuer 

Dataanalys  

Tematisk innehållsanalys 

Trots kostinformation 

fokuserar hjärtpatienter på 

att man behöver avstå från 

vissa livsmedel istället för 

att öka andelen 

hälsosamma alternativ. 

Hög, 81 % 

 

Dataanalys 

Den analysmetod som användes utgick ifrån Bengtsson (2016) som beskriver hur man planerar 

och utför en kvalitativ studie med innehållsanalys. Litteraturstudien gjordes med fokus på ett 

inifrånperspektiv med induktiv och manifest ansats. Bengtsson (2016) menar att en manifest 

analys skiljer sig ifrån en latent genom att den manifesta analysen avspeglar vad som konkret 

står i texten och där används även citat för att styrka de centrala aspekterna. En induktiv ansats 

innebär enligt Bengtsson (2016) att analysen utgår ifrån innehållet i texten och att författaren inte 

utgår ifrån någon teori när analysarbetet påbörjas. 

 

Utifrån Bengtssons (2016) metod lästes all data igenom för att få ett helhetsperspektiv. Sedan 

togs textenheter ut ur texten som svarade mot syftet och dessa översattes. Originaltexten lästes 

senare om igen parallellt med den slutgiltiga listan av textenheter för att säkerhetsställa att all 

relevant data utifrån syftet blev inkluderad. Textenheterna kondenserades sedan vilket innebär att 

antalet ord minskas utan att kärnan i innehållet går förlorat. De kondenserade textenheterna 

delades sedan stegvis in i kategorier där textenheter med liknande innehåll sorterades under 

samma subkategori. Subkategoriseringen gjordes i flera steg tills fyra slutgiltiga kategorier 

framkommit. Bengtsson (2016) menar att det är viktigt att textenheterna inte platsar under flera 

kategorier utan endast en (se tabell 3). 



11 
 

 

Tabell 3. Exempel på analysförfarande-översikt 

Textenheter 

 

Översättning Kondensering Sub-

kategori 1 

Sub-

kategori 2 

Kategori 

“I’                    

smoking but they 

still smoke you 

know. . . . So I really 

    ’                

support at home. . . . 

’C          b    

smokes. Then I told 

them well, go ahead 

and smoke, I thought 

I could handle it 

after but then I 

    ’ ”  

“J                  

röker inte medan de 

fortfarande röker om 

          … S      

fick inte så mycket 

stöd hemma..För alla 

röker. Jag sa till dem, 

varsågod och rök, jag 

trodde att jag kunde 

hantera det men det 

              ”  

Att inte kunna 

sluta röka och 

uppleva ett dåligt 

stöd från familjen 

då dem 

fortfarande röker.  

 

Omgivande 

faktorer som 

påverkar vid 

förändring 

Att stöd är 

viktigt för att 

kunna 

genomföra 

förändrade 

levnadsvanor 

Att stöd från 

andra ger 

trygghet till 

att genomföra 

förändringar 

 

 

 

Resultat 

Syftet var att beskriva personers upplevelser av att förändra sina levnadsvanor efter 

genomgången hjärtinfarkt. Analysen resulterade i fyra kategorier, (se tabell 4), och redovisas 

nedan i brödtext med citat från de vetenskapliga artiklarna. 

  

Tabell 4 Redovisning av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att stöd från andra ger trygghet till att genomföra 

förändringar 

Att rädsla hämmar och bidrar till förändring 

Att vilja ta hand om sig själv 

Att hindras från att kunna ta hand om sig själv 
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Att stöd från andra ger trygghet till att genomföra förändringar 

I ett flertal studier (Bergman & Berterö, 2001; Cole, Smith, Hart & Cupples, 2013; Doyle, 

Fitzsimons, McKeown & McAloon, 2012; King, Sanguins, McGregor & LeBlanc, 2007; Kärner, 

Tingström, Abrandt-Dahlgren & Bergdahl, 2005) beskrev personer som genomgått en 

hjärtinfarkt att stöd från andra ingav trygghet, vilket underlättade genomförandet av 

livsstilsförändringar. De beskrev att de upplevde både ett praktiskt och emotionellt stöd där 

familjen spelade en stor roll för att dem skulle kunna upprätthålla de nya vanorna (Cole et al., 

2013; King et al., 2007; Kärner et al., 2005). Stöd från människor med liknande erfarenheter 

upplevdes också viktigt då de kunde dela erfarenheter och stötta varandra (Cole et al., 2013). 

Personerna upplevde att det var viktigt att ha ett socialt nätverk omkring sig bestående av familj, 

vänner eller arbetskamrater som gav stöd. Stödet kunde innebära att de anpassade sig till deras 

behov, gav positiva påminnelser som uppmuntrade till förändring och gav en känsla av att inte 

vara ensam (Bergman & Berterö, 2001; Cole et al., 2013; King et al., 2007; Kärner et al., 2005). 

  

My wife and I go walking in the afternoons. It gives more satisfaction both 

physically and mentally. (Kärner et al., 2007, s.267) 

 

I ett flertal studier (Bergman & Berterö, 2001; Cole et al., 2013; Condon & McCarthy, 2006; 

Doyle et al., 2012; King et al., 2007; Kärner et al., 2005) beskrev personerna att de upplevde ett 

stort stöd och en trygghet från vårdpersonal då de hade professionell kunskap inom området. Det 

beskrevs också som viktigt att vårdpersonal bidrog till förståelse för hjärtinfarkten och kunskap 

om hur de kunde förändra sina levnadsvanor. Ett tidigt inbokat möte efter sjukhusvistelsen 

beskrevs ge en känsla av att inte vara bortglömd (Bergman & Berterö, 2001). Relationen till sin 

vårdgivare var av stor vikt och en empatiskt och tillitsfull kommunikation bidrog till en trygghet 

i att genomgå förändring (Cole et al., 2013; King et al., 2007). 

 

I cannot speak highly enough of that practice … such great care, the time 

they have for you, they get to know you as a person. (Cole et al., 2013, s.5) 

 

Personer som genomgått en hjärtinfarkt beskrev att de upplevde att brist på stöd från vården 

ledde till bristande motivation att genomföra förändringar (Cole et al., 2013;Doyle et al., 2012; 
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Kärner et al., 2007).  I studien av Cole et al. (2013) beskrev dem att de inte visste var de skulle 

vända sig för att få information eller att de fått förvirrande information samt dubbla budskap 

kring sin diagnos. Det gjorde att dem ifrågasatte ifall det verkligen var relevant med en 

hälsosammare livsstil för dem. I ett flertal studier (Cole et al., 2013; Doyle et al., 2012; King et 

al., 2007) beskrev personerna en svårighet i att förstå den information som gavs kring 

livsstilsförändringar och upplevde att vårdpersonalen talade över huvudet på dem. Det fanns 

också de som inte vågade ställa frågor på grund av en bristande tillit till vårdpersonalen. Detta 

resulterade i bristande information och kunskap (King et al., 2007).  

  

I’m not much of a talker and then I didn’t really ask questions. I guess I just 

expected them to tell me. They didn’t tell me much. (King et al., 2007, s. 1080) 

 

Personerna beskrev hur den sociala omgivningen helt saknade förståelse för den utmaning som 

förändrade levnadsvanor innebar. De upplevde inte bara brist på stöd utan blev även negativt 

påverkade av personerna i sin omgivning (Cole et al., 2013; Condon & McCarthy, 2006; King et 

al., 2007; Kärner et al., 2005). Framförallt påverkades personer negativt av omgivningen när det 

handlade om kost, tobak och alkohol (Condon & McCarthy, 2006; King et al., 2007). 

  

I’m sitting there not smoking but they still smoke you know. . . . So I really 

didn’t get that much support at home. . . . Cause everybody smokes. Then I 

told them well, go ahead and smoke, I thought I could handle it after but 

then I didn’t. (King et al., 2007, s. 1080)  

  

Att rädsla hämmar och bidrar till förändring 

Personer som genomgått en hjärtinfarkt beskrev i studier (Cole et al., 2013; Kärner et al., 2007; 

Rogerson, Murphy, Bird & Morris, 2012) att de upplevde att rädslan både hämmar och bidrar till 

att genomgå förändrade levnadsvanor. De upplevde en rädsla för att ytterligare göra skada på 

hjärtat och en osäkerhet kring hur träningen påverkade. I Cole et al. (2013) och Kärner et al. 

(2007) beskrevs sjukdomen medförda en minskad självkänsla, en osäkerhet kring sin kropp och 

en känsla av genans över att inte kunna klara av saker på egen hand. Känslan av oro beskrevs 



14 
 

också gällande en brist på kontroll när behovet av säkerhet och kontroll inte tillfredsställdes 

under genomförandet av livsstilsförändringarna (Kärner et al., 2007). 

  

That I’m ‘down’, not motivated. Worried about my heart, don’t want to 

exert myself. (Kärner et al., 2007, s. 269) 

 

Känslan av rädsla ledde för personer som genomgått en hjärtinfarkt till motivation för att 

förändra sina levnadsvanor (Cole et al., 2013; Condon & McCarthy, 2006; Doyle et al., 2012; 

King et al., 2007). Personerna kände sig tacksamma över att ha överlevt hjärtinfarkten och 

upplevde att de fått en andra chans (Condon & McCarthy, 2006; King et al., 2007). Att känna en 

rädsla för att dö eller drabbas av olika funktionshinder och hur det skulle påverka anhöriga blev 

en stor källa till motivation. Personerna upplevde att de inte hade något val och kände sig 

tvungna till att förändra sina vanor för att förhindra att drabbas av en ytterligare hjärtinfarkt. De 

ville inte dö eller genomgå en till operation och såg hjärtinfarkten som en varning och kände 

rädsla för framtida hälsa. Det upplevdes som den viktigaste anledningen för att hålla sig frisk 

(Cole et al., 2013; Doyle et al., 2012). 

  

Makes you think about it, that’s for sure, think about your family, your, your 

grandchildren, stuff like that. . . . Makes you think, sit down and think. . . . 

What (would) happen if I had a major heart attack you know? . . . Now I have 

a second chance. (King et al., 2007, s.1079) 

  

  

Att vilja ta hand om sig själv 

I studier (Bergman & Berterö, 2001; Cole et al., 2013; Doyle et al., 2012) beskrev personer som 

genomgått en hjärtinfarkt att de kände ett personligt ansvar kring att ta hand om sig själv vilket 

gav motivation till att göra en förändring. Förändringarna beskrevs som lättare att genomföra när 

de hade en positiv inställning till förändring (Bergman & Berterö, 2001) och de beskrev att de 

peppade sig själva och skippade ursäkterna vilket underlättade och gav en känsla av 

självkontroll. Självkontrollen ledde till att de bestämde sig för att ta tag i sina liv för gott och 

kände både motivation och viljestyrka (Doyle et al., 2012; Condon & McCarthy, 2006; 
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Dullaghan, Lusk, McGeough, Donnelly, Herity & Fitzsimons, 2014; Kärner et al., 2007; 

Rogerson et al., 2012). 

  

Well, it was easy. It is like stopping smoking. Once you feel you have 

to do something, you just do it and get on with it. It isn’t a problem. 

(Doyle et al., 2012, s. 35) 

 

Att sätta upp tydliga och meningsfulla mål, för en själv och ens familj, beskrevs av personerna 

ge fokus på förändring (Cole et al., 2013; Condon & McCarthy, 2006; Kärner et al., 2007; 

Rogerson et al., 2012). Genom att strukturera upp sin vardag med rutiner och planering beskrevs 

underlätta att nå de uppsatta målen (Kärner et al., 2007). Att nå de uppsatta målen och känna 

fördelarna med en hälsosammare livsstil och dess positiva hälsoeffekter gjorde dem motiverade 

att behålla de nya vanorna (Bergman & Berterö, 2001; Cole et al., 2013; Doyle et al., 2012; 

Dullaghan et al., 2014; Schou, Jensen, Zwisler & Wagner, 2008). Hjärtinfarkten ledde till en 

medvetenhet kring sina ohälsosamma beteenden och ledde till beslutsamhet kring att istället göra 

medvetna och hälsosamma val (Doyle et al., 2012). Dem som identifierade sina riskfaktorer 

beskrev att de fick en förståelse för sambandet mellan hjärtinfarkten och behovet av att förändra 

sina levnadsvanor vilket uppmanade dem till handling (Kärner et al., 2007). Känslan av att de 

ville få sitt liv att fungera och återgå till vardagen igen gjorde att de utmanade sig själva. Dem 

kände att de kunde acceptera livet efter hjärtinfarkten, och trots att det inte skulle komma att bli 

exakt som förut beskrev de sig ha en känsla av att det skulle bli bra ändå (Condon & McCarthy, 

2006; King et al., 2007). 

  

Okay, you’re going to change. You’re going to get well. You’ll do things 

that you normally do, but there’s some things that you’re going to have to 

change. (King et al., 2007, s. 1079) 

   

Personerna som inte ville eller inte hade motivation till att förändra sina levnadsvanor beskrev att 

de upplevde det negativt med en hälsosam livsstil. De hade inte suget efter nyttig mat, tyckte att 

träningen var tråkig och fann ingen uppenbar anledning till att förändra sina levnadsvanor (Cole 

et al., 2013; Farooqi, Nagra, Edgar, & Khunti, 2000; Kärner et al., 2007; Rogerson et al., 2012; 
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White, Bissell, & Anderson, 2011). Dem som inte upplevt tydliga symptom från hjärtinfarkten 

hade särskilt svårt att inse vikten av att förändra sina levnadsvanor (Kärner et al., 2007). Andra 

erkände sig behöva dessa livsstilsförändringar men beskrev att de varken kände viljestyrka eller 

motivation för att anta och bibehålla dessa (Dullaghan et al., 2014; Rogerson et al., 2012). 

  

I haven’t tried because I’m not motivated. The heart attack isn’t enough 

to motivate me. (Kärner et al., 2007, s. 269) 

  

Att hindras från att kunna ta hand om sig själv 

Personerna i studier (Cole et al., 2013; Condon & McCarthy, 2006; Doyle et al., 2012; Dullaghan 

et al., 2014; Farooqi et al., 2000; King et al., 2007; Kärner et al., 2005; Rogerson et al., 2012; 

White et al., 2011) som genomgått en hjärtinfarkt upplevde att det fanns olika hinder som gjorde 

det svårt att förändra och behålla sina levnadsvanor). Dem beskrev det som en kamp att försöka 

stå emot frestelser och att det var extra svårt i sociala sammanhang (Cole et al., 2013; Condon & 

McCarthy, 2006; Doyle et al., 2012; King et al., 2007; White et al., 2011). Att unna sig godsaker 

var något som dem beskrev sig ha svårt att ge upp från sin kost (Doyle et al., 2012). 

  

I treat myself on a Saturday, and that’s the truth. I would eat a 

big bar of chocolate like. But I do sometimes during the week I 

fall off the wagon, and get a chocolate bar or something like 

that. (Doyle et al., 2012, s. 36) 

  

Att hindras från att kunna ta hand om sig själv beskrevs bland annat bero på att dålig ekonomi 

(King et al., 2007; Rogerson et al., 2012). Att inte kunna äta rätt saker på grund av att de 

hälsosamma matvarorna kostade för mycket pengar upplevdes som hindrande. Även tillgången 

till hälsosamma livsmedelsbutiker påverkade deltagarnas kost (King et al., 2007). Personerna 

beskrev även att andra sjukdomar utgjorde ett hinder för att kunna utföra livsstilsförändringar 

(Cole et al., 2013; Farooqi et al., 2000; King et al., 2007; Rogerson et al., 2012; Schou et al., 

2008; White et al., 2011). Det kunde handla om till exempel diabetes som försvårar det att gå på 

promenader eller smärta från sin artrit (Cole et al., 2013; Schou et al., 2008). Personerna kände 

även en nedstämdhet och en brist på energi som gjorde att de inte kunde ta sig ur sängen för att 
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träna (Condon & McCarthy, 2006; Rogerson et al., 2012). Personerna beskrev att de kände sig 

begränsade då det krävdes en så stor anpassning för att kunna utföra hälsofrämjande aktiviteter 

(Kärner et al., 2007). 

 

The only problem I have now is I can’t walk very far because of my 

legs . . . ’Cause I broke my hip long time ago and it really hurts 

when I walk even a block. That’s my problem. I like to walk but I just 

can’t do it. It’s too painful. (King et al., 2007 s. 1081) 

  

 Geografiska faktorer så som långa avstånd till sin vårdcentral beskrevs av personer som 

genomgått en hjärtinfarkt utgöra hinder för att få tillgång till hjälp och stöd (King et al., 2007). 

Även klimatet försvårade genomförandet av livsstilsförändringarna genom att extrema 

temperaturer och dåligt väder hindrade dem från bland annat motion (King et al., 2007). Kultur 

och religion beskrevs vara en viktig aspekt då det kom till förändringsarbetet (Farooqi et al., 

2000; King et al., 2007), då dem upplevde en svårighet i att träna bland andra då de inte kände 

sig bekväma att träna i grupper där både män och kvinnor deltog (Farooqi et al., 2000). 

Kulturella normer där det ansågs vara fint att vara mullig försvårade för viktnedgång. Några 

kände därför en oro över att inte längre uppfattas som attraktiva (King et al., 2007). Personer 

med en stark andlig tro ville inte spekulera i framtiden och ansåg att livet hade sin gilla gång. 

Dem beskrev det därför som svårt att se de långsiktiga fördelarna med att förändra sina 

levnadsvanor (King et al., 2007). Även språket kunde vara ett hinder för att kunna få och 

tillgodogöra sig rätt information från sjukvården. Äldre personer som genomgått en hjärtinfarkt 

beskrev att de ibland tog med sig sina barn för att få hjälp med översättning då 

sjukvårdspersonalen inte pratade deras språk. Detta kunde resultera i problem och missförstånd 

då barnen inte alltid översatte ordagrant (Farooqi et al., 2000). 

  

I have to take one of my children to the doctors and hospital. 

They sometimes get annoyed and don't explain things properly 

to the doctors, so yes language is a problem. (Farooqi et al., 

2000, s. 296) 
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Personerna som genomgått en hjärtinfarkt beskrev att kunskap om hjärtinfarkt är en förutsättning 

för att framgångsrikt kunna ta hand om sig själv och kunna förändra sina levnadsvanor 

(Bergman & Berterö, 2001; Cole et al., 2013; Condon & McCarthy, 2006). De uttryckte att det 

var viktigt att veta vad det är man behöver göra och inte göra för att lyckas med de nya vanorna 

(Condon & McCarthy, 2006). Personerna beskrev sig uppleva en svårighet i att hantera alla 

förändringar på en gång och behövde därför kunskap om hur de skulle strukturera upp 

förändringsarbetet (Condon & McCarthy, 2006). 

 

 I thought I needed a little bit of change for sure, first of all I 

must give up the cigarettes and maybe not work such long 

hours, take things a little easier, sleep a little bit longer than 

usual, watch my weight and exercise more... what a task, it is 

not easy. (Condon & McCarthy, 2006, s. 41) 

  

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att förändra sina 

levnadsvanor efter genomgången hjärtinfarkt. Analysen resulterade i fyra kategorier; att stöd från 

andra ger trygghet till att genomföra förändringar, att rädsla hämmar och bidrar till förändring, 

att vilja ta hand om sig själv och att hindras från att kunna ta hand om sig själv. Resultatet 

kopplas till Orems (1991) egenvårdsteori (self care theory) som beskriver att alla människor har 

en förmåga till egenvård men att denna förmåga varierar beroende på individuella 

förutsättningar. 

  

I vår studies resultat framkom det att stöd från andra ger trygghet till att genomföra förändringar. 

Att få stöd från familj och vänner men även från sjukvården ger trygghet som uppmuntrar till 

förändring. Jones, Greenfield och Jolly (2009) menar att stöd till personer som genomgår 

livsstilsförändringar kan förbättra deras välbefinnande, öka deras livskvalitet och förbättra deras 

hälsoresultat. Vår studies resultat visar att personer som inte får tillräcklig information och 

kunskap kring sin diagnos ifrågasatte huruvida livsstilsförändringar är relevant för dem. Alsén, 

Brink och Persson (2008) beskriver i sin artikel att personer som inte uppfattade sin sjukdom 

som allvarlig inte heller kände samma motivation till att förändra sina levnadsvanor. I kontrast 
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till detta sökte de personer som ansåg att hjärtinfarkten var kronisk mer kunskap och information 

för att förändra sina levnadsvanor. De spenderade också mer tid till att reflektera över möjliga 

anledningar till deras hjärtinfarkt. Orem (1991) beskriver i sin teori om egenvård att förmågan 

till egenvård påverkas av den förståelse och kunskap en person har om sin sjukdom. Om 

förståelse finns ökar också motivationen till att utföra egenvård. Orem beskriver även att 

anhörigas stöd är av stor betydelse för personer som skall utföra egenvårdsaktiviteter. Om stöd 

från familj och vänner saknas blir det desto viktigare med stöd från vårdpersonal för att personen 

ska kunna utföra livsstilsförändringar (Orem 1991). Denna studies resultat visar att stöd från 

andra är otroligt viktigt för att personer som drabbats av hjärtinfarkt ska kunna förändra sina 

levnadsvanor. Stöd från familj och vänner underlättar och uppmuntrar inte bara personen utan 

ger även en inre trygghet till att själv kunna ta tag i sitt liv och göra livsstilsförändringar. Orem 

(1991) beskriver att det är viktigt med ett bra stöd från vårdpersonal om stödet från den sociala 

omgivningen är bristfällig. Att få kunskap och information leder till motivation och ger en 

förståelse till varför det är så viktigt att förändra sina levnadsvanor. 

  

Resultatet från vår studie visar att rädsla både kan hämma och bidra till förändring. Wiles och 

Kinmonth (2000) menar att rädslan ofta kommer ifrån hur man ser på sin sjukdom och detta 

påverkar sedan hur motiverad man är till att utföra livsstilsförändringar. Att ha en förståelse för 

att hjärtinfarkten är ett akut symtom på en underliggande sjukdomsprocess och hur det påverkar 

kroppen är viktigt. Detta då det kan motivera till att genomföra en livsstilsförändring genom att 

förstå att dessa beteendeförändringar kan leda till att kontroll över sjukdomsprocessen (Wiles & 

Kinmonth, 2000). Orem (1991) beskriver att det är viktigt med en stark motivation och en vilja 

att inte drabbas av sjukdom igen för att lyckas med sin egenvård. Det leder till en känsla av att 

det finns ett syfte med egenvården (Orem, 1991). Denna studies resultat visar att det är viktigt för 

personer som känner att rädslan hämmar dem till att förändra sina levnadsvanor får hjälp med 

motivationen. De behöver känna att det finns ett tydligt syfte och mål med förändringarna precis 

som Orem beskriver. 

  

Resultatet i vår studie visar att det fanns en vilja att ta hand om sig själv hos personer som 

genomgått en hjärtinfarkt. Personerna kände ett personligt ansvar till att förändra sina 

levnadsvanor. Detta gav en känsla av självkontroll som gav både motivation och viljestyrka. Vårt 
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resultat visar att det var viktigt att finna en acceptans i livet trots genomgången hjärtinfarkt. 

Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003) menar att personer som genomgått en hjärtinfarkt fått 

ett annat perspektiv på livet där man måste försonas med sin hjärtinfarkt för att kunna fortsätta 

med sitt liv. Detta är nödvändigt menar Johansson et al. (2003) för att återupprätta en sund 

relation med sig själv, sitt liv, sin kropp och hitta en väg tillbaka till ett normalt liv igen. Vår 

studie visar på att det fanns personer som inte ville förändra sina levnadsvanor. De kände inte 

någon uppenbar anledning till att förändra sina liv, medan andra erkände sig behöva det men 

saknade motivation och viljestyrka för att genomgå en livsstilsförändring. Wiles och Kinmonth 

(2000) menar att personer som saknar motivation ofta inte upplever ett direkt hot mot deras hälsa 

och känner därför inte samma viljestyrka till att förändra sina levnadsvanor. Motivationsbristen 

verkar också kunna länkas till den information som getts från vårdpersonal och den uppfattning 

som personen har kring sin egen sjukdom och uppfattningen hur hjärtinfarkten har påverkats av 

ohälsosamma levnadsvanor (Wiles & Kinmonth, 2000). Orem (1991) menar att alla människor 

besitter en förmåga att kunna utföra egenvård men att inte alla tar initiativ till att utföra egenvård. 

En person som inte klarar av att tillgodose sina egenvårdsbehov efter en hjärtinfarkt lider av 

egenvårdsbrist enligt Orems teori. Om brister i egenvårdkapaciteten förekommer är det enligt 

Orem sjuksköterskans uppgift att stödja personen till någon form av egenvård. Orem beskriver 

också att det inte alltid bara handlar om en bristande motivation utan kan även bero på att det 

saknas kunskap som leder till en bristande förståelse för vikten av egenvård. Får personerna rätt 

stöd och information kan personerna sedan frivilligt börja engagera sig i sin egenvård (Orem, 

1991). Därför behöver personer som inte känner en vilja till att förändra sina levnadsvanor 

behöver rätt information och kunskap. Detta kan vara nyckeln till att personer väljer att förändra 

sina levnadsvanor. Finns det en bristande motivation så beror det kanske på en bristande kunskap 

och information.                             

  

Vår studies resultat visar att personer som genomgått en hjärtinfarkt kan hindras från att kunna ta 

hand om sig själva. I resultatet framkom att det kunde upplevas som en kamp om att behålla sina 

nya och hälsosamma vanor, speciellt i sociala sammanhang. Astin, Atkin och Darr (2008) menar 

att familjen ibland kan utgöra hinder då nyttig mat inte vill ätas av hela familjen. Detta 

försvårade matsituationen vilket många gånger ledde till att personen som behövde förändra sina 

kostvanor upplevde en stor svårighet att göra det på grund av det sociala sammanhanget. 
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Personerna i vår studie kände även ett hinder i att kunna ta hand om sig själv då de led av 

energibrist och hade andra fysiska sjukdomar som utgjorde hinder för förändring. Brink, Karlson 

och Hallberg (2006) skriver i sin artikel att trötthet och andra hälsoproblem efter en hjärtinfarkt 

gjorde att personerna många gånger inte orkade utföra fysisk aktivitet då de kände en brist på 

energi. I vår studies resultat framkommer det att språket kan vara ett hinder för att kunna 

förändra sina levnadsvanor. Detta då språket kan utgöra ett hinder för att som patient kunna 

tillgodogöra sig rätt information från sjukvården. Många gånger blir det anhöriga som får agera 

tolk åt sin släkting och detta kan bli problematiskt. Astin et al. (2008) menar att det kan bli 

problem när en familjemedlem följer med sina anhöriga till läkaren för att översätta samtalet. Det 

kan bli problem för att de ibland översätter fel och viktig information kan gå förlorad. Ytterligare 

ett problem kan vara att familjemedlemmen väljer att undanhålla information för att inte utsätta 

sin anhöriga för oro och stress (Astin et al., 2008). Orem (1991) beskriver i sin teori att vissa 

människor inte kan utföra åtgärder som leder till hälsa och välbefinnande. Det handlar då inte 

alltid bara om att personen saknar motivation till egenvård utan det finns även andra faktorer 

som påverkar förmågan till egenvård. Dessa faktorer är bland annat miljö, ålder, bristande 

kunskap eller sjukdom menar Orem (1991). Därför behöver personer som hindras från att kunna 

ta hand om sig själva rätt information och kunskap men också tillgång till hjälpmedel som är 

anpassat utifrån deras behov. 

  

Omvårdnadsintervention 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att förändra sina 

levnadsvanor efter genomgången hjärtinfarkt. Resultatet visar att det utifrån Orems 

egenvårdteori (1991) krävs en individuell handlingsplan för hur varje enskild individ ska lägga 

upp sitt förändringsarbete utifrån individuella förutsättningar. Resultatet av denna studie kan vara 

av vikt när det kommer till hur vårdpersonal bemöter, rehabiliterar och informerar kring 

egenvård till personer som genomgått en hjärtinfarkt. Resultatet visar att personer som 

genomgått en hjärtinfarkt och som försöker förändra sina levnadsvanor har ett stort behov av 

information kring sin diagnos men behöver också förstå sambandet mellan sjukdomen och sina 

levnadsvanor. Vårdpersonal behöver därför ta reda på hur mycket individuell kunskap varje 

individ besitter för att kunna fylla de kunskapsluckor som finns. Det är även viktigt att 

information och kunskap ges till anhöriga då det har visat sig att dem spelar en central roll i den 
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sjukes liv för att både ta tag i och upprätthålla förändrade levnadsvanor. Resultatet visar att 

motivation är kopplat till vilken kunskap och förståelse man har till sin sjukdom. Van Der Wal et 

al. (2006) beskriver i sin studie hur följsamhet och kunskap interagerar med varandra. Patienter 

med mycket kunskap hade också en högre följsamhet och tvärtom. Ross, Ohlsson, Blomberg och 

Gustafsson (2015) beskriver i sin studie att det inte räcker med en standardiserad undervisning 

för att ta till sig information och ändra sitt beteende. Dem menar att undervisningen istället bör 

anpassas till varje individ och deras unika situation. Denna slutsats kommer även Fredericks, 

Beanlands, Spalding och Da Silva (2010) fram till och menar att ett personcentrerat 

förhållningssätt resulterar i en ökad kunskap och ger en bättre följsamhet till de förändrade 

levnadsvanor som behöver göras. Studier visar (Fredericks et al., 2010; Jaarsma et al., 2012) att 

uppföljning av hjärtinfarktspatienters egenvård, motivation och kunskap bör göras av sjukvården. 

Det minskar risken för att personer avslutar sitt förändringsarbete när de stöter på hinder. Det 

räcker inte att följa upp patienten någon enstaka gång utan kontinuerlig utvärdering bör göras för 

att utvärdera hur det går för patienten i förändringsarbetet. Genom att bedöma patientens 

personliga situation kan insatserna från sjukvården anpassas utifrån den enskilda individens 

behov (Fredericks et al., 2010; Jaarsma et al., 2012). 

  

Metoddiskussion 

För att beskriva personers upplevelser är en kvalitativ ansats lämplig som metod. Valet av metod 

motiverades av Bengtsson (2016) som menar att en kvalitativ forskningsmetod är lämplig att 

använda då man får en förståelse för personers upplevelser i en viss situation. Då syftet var att 

beskriva personers upplevelser av förändrade levnadsvanor efter en genomgången hjärtinfarkt 

gjordes en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innefattar flera olika studier och resultatet blir 

därför mer omfattande. Bengtsson (2016) menar att trovärdighet i en studie uppnås utifrån 

begreppen pålitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet och tillförlitlighet och diskuteras 

nedan i metodkritiken. 

  

Pålitlighet enligt Bengtsson (2016) handlar om hur studieprocessens tillvägagångssätt utförts på 

ett korrekt och metodiskt sätt. Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) menar att resultatet ska 

kunna upprepas under liknande förutsättningar. Analysprocessen ska tydligt kunna följas av den 

som tar del av arbetet. Under litteratursökningen gjordes begränsningar gjordes i sökningen, en 
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av dessa var att artiklarna skulle vara mellan år 2000-2016. Denna begränsning gjordes för att få 

fram tillräcklig forskning inom området. Sexton år kan dock ses som en väldigt lång tidsperiod 

då hjärtsjukvården utvecklats mycket. Men personers upplevelser behöver inte alltid stå i relation 

till hjärtsjukvårdens utveckling. Under granskningen av artiklarna framkom ingen väsentlig 

skillnad gällande personers upplevelser i nya respektive äldre artiklar. De sexton artiklarna som 

valdes ut till studien kvalitetsgranskades. Detta gjordes med stöd från protokoll för 

kvalitetsbedömning av artiklar med kvalitativ metod Willman et al. (2011). Elva artiklar valdes 

slutligen ut efter att de bedömts som medel eller av hög kvalitet. En procentindelning valdes att 

göras för att få fram en tydligare kvalitetsbedömning. De fem artiklar som valdes bort ansåg vi 

inte uppnå tillräcklig kvalitet eller svarade inte mot syftet. Dock kan det på grund av bristande 

erfarenhet och kunskap vara så att felaktiga bedömningar gjorts i kvalitetsgranskningen. Under 

studiens gång har materialet diskuterats med kurskamrater, handledare och lärare. Genom att låta 

andra personer som inte är involverade i studien läsa och ha åsikter om materialet så ökar 

pålitligheten menar Bengtsson (2016).    

 

Överförbarhet handlar enligt Bengtsson (2016) om att studien ska kunna överföras till liknande 

miljöer och grupper. Artiklarna som valdes ut kommer ifrån olika länder; Australien, Danmark, 

England, Irland, Kanada och Sverige. Det kan vara en fördel då man får en bred kunskap inom 

området. Det kan dock även vara en nackdel då möjligheter till vård kan se olika ut i världen, 

samt att överförbarheten för liknande i studier i Sverige minskar. Dock är majoriteten av alla 

artiklarna utförda i länder som har liknade sjukvårdssystem som Sverige.  

 

Bekräftelsebarhet menar Bengtsson (2016) att man som författare uppnår genom att vara neutral 

och inte ha förutfattade meningar. Holloway och Wheeler (2010, s. 303) menar att det är av vikt 

att kunna följa hur författarna gått till väga och kunna ta del av ursprunglig data. 

Bekräftelsebarheten har stärkts i studien då citat från de vetenskapliga artiklarna som studien 

utgått ifrån finns med i texten på originalspråk (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-304).  

 

Tillförlitlighet handlar enligt Bengtsson (2016) om hur författaren framför kunskapen från 

originalkällan utan att förvränga den. Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) menar att den 

som tar del av arbetet ska känna igen sig i resultatet. Under vårt analysarbete lästes artiklarna 
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flera gånger för att få en känsla av innehållet och textenheter plockades ut som svarade mot 

syftet. Dessa jämfördes och diskuterades gemensamt för att slutligen enas kring de slutgiltiga 

textenheterna. Att göra detta på skilda håll stärker tillförlitligheten menar Bengtsson (2016). I 

nästa steg översattes de engelska textenheterna till svenska. Detta gjordes noggrant med hjälp av 

lexikon. Textenheterna kondenserades genom att minska antalet ord utan att förlora innehållets 

mening. Genom att vi under arbetet med studien varit noggranna i översättning och kondensering 

av textenheter så minskar risken för tolkningsfel. Textenheterna delades sedan in i kategorier 

under flera steg. Detta tills de slutgiltiga kategorierna framkommit och textenheterna endast 

platsade under en slutkategori. Det är enligt Bengtsson (2016) viktigt att göra denna process 

upprepade gånger för att öka tillförlitligheten. 

  

Slutsats 

Slutsatsen av denna studie visar att personer som genomgått en hjärtinfarkt behöver motivation 

för att kunna förändra sina levnadsvanor. Personerna har ett stort behov av information och 

kunskap för att kunna förstå sambandet mellan sjukdom och behovet av egenvård. Genom att 

personen har stöd ifrån ett socialt nätverk och från sjukvården upplever dem en trygghet i att 

genomföra och motiveras till att behålla de nya levnadsvanorna. Motivation till att förändra sina 

levnadsvanor påverkas positivt av förståelse och kunskap om sin sjukdom men kan även hämmas 

av rädsla. Det finns hinder som försvårar förändringen av personers levnadsvanor. Det är då 

extra viktigt att vårdpersonal ser varje unik person och utgår från hens individuella situation. 

Sjukvården bör fokusera på att ge en personcentrerad omvårdnad och kontinuerligt utvärdera hur 

personens motivation, behov och kunskap förändras över tid. Vidare forskning bör därför titta 

närmare på hur motivation, behov och kunskap förändras under livsstilsförändringarnas gång. 

Det kan ge vårdpersonal mer kunskap i hur man på bästa sätt bemöter, rehabiliterar och 

informerar personer som har behov av att förändra sina levnadsvanor efter genomgången 

hjärtinfarkt. 
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