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Sammanfattning: 

 

Hjärtinfarkt är en oåterkallelig hjärtmuskelskada som uppkommer på grund av syrebrist. De 

vanligaste riskfaktorerna för en hjärtinfarkt är ålder, kön, tobak, högt blodtryck och högt 

kolesterol. De flesta riskfaktorerna kan förändras genom att ändra en persons levnadsvanor, 

men det är svårt att börja med, och behålla dessa förändringar. För att lyckas med 

motivationsarbetet till livsstilsförändringar krävs en fungerande relation mellan patient och 

vårdpersonal. Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att vilja förändra 

sin livsstil efter att ha haft en genomgången hjärtinfarkt. Metoden som använts var en 

litteraturstudie som baserades på tio vetenskapliga artiklar. Analysen byggde på Graneheims 

och Lundmans (2004) analysmodell. Resultatet presenterades utifrån de tre kategorierna: 

informationsbehov, stöd och uppmuntran och motivationsfaktorer. Resultatet visade att 

personer vid livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt påverkades av flera faktorer, där 

motivationen var den viktigaste. Sjukvårdspersonal, familj och vänner hade en viktig och 

stödjande roll i förändring av livsstilen. Patienter påverkades både positivt och negativt vid 

livsstilsförändringar genom motivation, stöd från närstående och vårdpersonal och 

information. Slutsatsen var att personer som drabbas av hjärtinfarkt påverkas både positivt 

och negativt av flera olika faktorer vid förändring av sin livsstil men det är personens egen 

vilja och val till förändring som väger tyngst i slutändan.  
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INTRODUKTION 

 
Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och drabbar många människor 

varje år (Socialstyrelsen, 2005). Efter en genomgången hjärtinfarkt måste individen göra 

livslånga livsstilsförändringar för att upprätthålla hälsa och välbefinnande. Genom att 

förändra sina levnadsvanor kan riskfaktorer som orsakar hjärtinfarkt identifieras, men det kan 

vara svårt för individen att bibehålla sådana förändringar. För att ändra sin livsstil måste 

individen vara motiverad och inse hur viktigt det är att ändra sig för att inte få en 

återkommande hjärtinfarkt (Song & Lee, 2001). Individens livsstil är inget som bara 

omvårdnadspersonal kan ändra och styra över utan det måste komma från individen själv. 

Som vårdpersonal är det viktigt att ha kunskap om hur patienter upplever 

livsstilsförändringarna för att lättare kunna bistå med stöd och hjälp i förändringsarbetet. 

 

 

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt 

Enligt socialstyrelsen (2005) har risken att insjukna och avlida i en hjärtinfarkt minskat de 

senare åren på grund av bättre levnadsvanor och bättre behandlingsmetoder, men trots det är 

hjärt-kärlsjukdomar ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Hälften av alla dödsfall i 

Sverige förorsakas av hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2008a) och enligt 

Socialstyrelsen (2007) registrerades cirka 560 000 personer för akut hjärtinfarkt i Sverige 

mellan åren 1987- 2004 och av de personerna avled 277 000 med akut hjärtinfarkt som 

dödsorsak.  

 

Hjärtinfarkt är en oåterkallelig, hjärtmuskelskada som uppkommer på grund av syrebrist 

(Persson, 2003). Syrebristen orsakas av att kärlen täpps till av kolesterol och fetter vilket 

hindrar blodet från att nå hjärtat. Om blodförsörjningen till en del av hjärtat är helt blockerat 

så blir resultatet en hjärtinfarkt (National Heart, Lung and Blood Institute, 2003). Vanligen 

drabbas hela muskelväggen, men vid mindre skador uppkommer syrebristen i 

hjärtmuskelväggen som ligger närmast hjärtkammaren (Grefberg & Johansson, 2007). 

 

Hjärtinfarktens vanligaste symtom är bröstsmärta, smärtan beskrivs som tryckande, skärande, 

pressande och är ofta förenad med svår ångest (Ehrenkrona & Öman, 1994). Andra vanliga 

symtom som kan förekomma vid hjärtinfarkt är kallsvett, illamående, kräkning och vid 

akutskedet förekommer också medvetslöshet och svimning som beror på rytmrubbningar eller 

blodtrycksfall (Ehrenkrona & Öman, 1994). En hjärtinfarkt kan upptäckas med hjälp av ett 

EKG som då visar ST-förändringar (Persson, 2003).  

 

Flera studier visar att trombolytisk behandling sänker mortaliteten och minskar dödligheten 

efter en hjärtinfarkt. Både bypasskirurgi och perkutan koronarintervention (PCI) med hjälp av 

ballongkateter kan återställa normal blodförsörjning vid kranskärlssjukdomar. Hjärt- och 

kärlsjuka personer har även god nytta av fysisk träning (Socialstyrelsen, 2008b). 
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Rehabilitering 

Rehabilitering innebär att en person förses med de aktiviteter som behövs för att personen ska 

få de optimala fysiska, mentala och sociala förhandsvillkoren för att behålla en normal 

funktion i samhället (Fridlund, 2002).  Rehabilitering inom hjärtsjukvård innebär att minska 

återinsjuknande, stabilisera, bromsa och till och med kanske upphäva den underliggande 

arteriosklerotiska processen och därigenom minska individens mortalitet. De 

sekundärpreventioner som görs efter en akut hjärtinfarkt har visat sig effektiva för att 

förhindra sjukdomsutvecklingen och ytterligare allvarliga händelser (hjärtdöd, hjärtinfarkt och 

kärlkrampsutveckling) och det gäller både livsstilsfaktorer och medicinsk behandling av 

riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2008c). 

 

Utifrån patientens perspektiv anses hjärtrehabilitering inkludera information om riskfaktorer 

så väl som etablerade eftervårdsprogram som innehåller motion, matlagning, antirökning, och 

stresshanteringsklasser som involverar närmsta anhöriga (Fridlund, 2002). 

Hjärtrehabiliteringen är indelad i tre faser, den första fasen inkluderar alla rehabiliterande 

handlingar som görs i ambulans och på sjukhus. Den andra fasen startar när patienten lämnar 

sjukhuset och den täcker de följande tre till sex månader tills patienten är mer fysiskt 

oberoende och kan påbörja den långsiktiga livsstilsförändringen som behövs. Efter det börjar 

den tredje fasen som pågår resten av individens liv (Fridlund, 2000). 

 

Livsstil och riskfaktorer 

Livsstil är de aktiviteter som människan har gjort till sina vardagliga rutiner och är mönster av 

beteenden och vanor som påverkar hälsan både positivt och negativt. Personliga karaktärsdrag 

och sociala influenser påverkar människans hälsa och kan negativt ge symtom på ohälsa eller 

sjukdom och en känsla av att må dåligt (Fridlund, 1994). Hjärtinfarktens riskfaktorer är 

beroende av livsstil och hälsobeteende och under det senaste seklet har det utvecklats nya 

livsstilar på grund av den tekniska utvecklingen. Den fysiska aktiviteten i vardagslivet har 

rationaliserats bort och det höga tempot i tillvaron har bidragit till att snabbmaten tagit över 

många av våra matvanor och den stressrelaterade ohälsan har ökat (Rydqvist & Winroth, 

2004).  

 

Några faktorer som ökar risken för hjärtinfarkt är ålder, manligt kön, ärftlighet, övervikt, högt 

blodtryck, höga kolesterolvärden, höga blodfetter, diabetes, rökning, alkoholmissbruk, 

geografiska skillnader, stress, bristande socialt nätverk samt svåra sociala förhållanden 

(Persson, 2005). Genom att ändra personers levnadsvanor kan de flesta riskfaktorer som 

orsakat hjärtinfarkt förändras. Det kan vara svårt att börja med och bibehålla sådana 

förändringar men om de görs till vardagsrutiner har det en stor inverkan på hälsan (Song & 

Lee, 2001). Det kan underlätta för individen om de får stöd och hjälp från familj och vänner 

vars handlingar kan ha en positiv effekt på den sociala, psykologiska eller fysiska 

välbefinnandet (Witt et al., 2004). Familj och vänner kan hjälpa den drabbade genom att till 

exempel laga hälsosammare mat, medverka vid motion och ge positiv kritik (Astin et al., 

2007). En bristfällig fungerande social situation kan däremot fungera tvärt om och påverka 

motivationen negativt på många sätt (Revstedt, 2002). 

 

Motivation   

Motivation definieras som att människan strävar efter att leva ett så meningsfullt och 

självförverkligat liv som möjligt eftersom människan är konstruktiv, målinriktad, social och 

aktiv. Motivationsarbete syftar först och främst till en tidskrävande inre känslomässig 
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förändring, men det är först efter den känslomässiga förändringen är genomförd som det kan 

visa sig i yttre handlingar (Revstedt, 2002). Enligt Arborelius (2000) kommer motivationen 

inifrån när människor bestämmer själva, då engagerar de sig i aktiviteter för att det är 

intressant eller viktigt, inte för att någon annan säger det. Patienters motivation ökar när 

sjukvårdpersonal uppmuntrar och stöder deras egna initiativ, men när de istället blir tillsagda 

om vad de ska göra kan de bli mindre motiverade och istället bli rebelliska och göra tvärtom 

eller bara hålla med sjukvårdspersonalen för att behaga dem. Om kraven på patienten blir för 

höga kan de känna skuld för vad de inte klarar av vilket kan få patienterna att undvika fler 

återbesök och de kan komma med en rad olika skäl till varför sjuksköterskans förslag inte är 

genomförbara. Deras förändringar kan vara bra i början men när återbesöken blir glesare är 

risken stor att patienterna faller tillbaka i gamla vanor (Arborelius, 2000).  Möten med 

resurssvaga patienter bör präglas mer av stöd och uppmuntran än av hot och varningar. Den 

bästa effekten erhålls genom feedback, genom att bekräfta det som är bra hos patienten 

samtidigt som det fokuseras på saker som behöver förändras (Barth & Näsholm, 2006).  

 

Hur en person uppfattar sin livskvalitet kan påverka motivationen både positivt och negativt 

(Rustøen, 1993). Inom sjukvården talas det oftast om hälsorelaterad livskvalitet som innebär 

att personen ska vara fri från fysiska och psykiska besvär och ha en så god fysisk, psykisk och 

social funktion som är möjligt i vardagen. Personer upplever inte sjukdomar, dess symtom, 

den medicinska behandlingen och konsekvenserna på samma sätt vilket gör att samma 

sjukdom kan påverka två personers livskvalitet väldigt olika (Beck-Friis & Strang, 2005). Om 

en person inte känner att livet är tillfredställt och inte känner något välbefinnande, är det 

väldigt svårt att som sjuksköterska kunna motivera patienten till att behålla de 

livsstilsförändringar eftersom de får personen att känna ett minskat värde på sin tillvaro. 

Livskvaliteten har att göra med i hur hög grad grundbehoven är tillfredställda och det är först 

då som tillvaron kan kännas meningsfull och värdefull (Rustøen, 1993).  

 

Sjuksköterskans undervisande och informerande roll 

En god omvårdnad kräver en fungerande relation mellan patient och vårdpersonal. För att en 

fungerande relation ska uppstå krävs samspel som stödjer individens upplevelser av trygghet 

och välbefinnande vilket sker med hjälp av kommunikation (Kihlgren et al., 2000). Enligt 

Fridlund (2002) måste sjuksköterskan se patienten bakom sjukdomen för att kunna förstå 

patientens och familjens behov och beteende. Att besvara hela familjens behov är ett sätt att 

visa respekt vilket underlättar för att komma fram till de resurser som behövs och göra dem 

förståeliga för patienterna och deras familjer. En god relation mellan sjuksköterskan och 

familjen baseras på jämlikhet och rimlig kunskap och är en fruktbar grund för att motivera 

patienterna till att anta en öppen attityd och motivera dem till livsstilsförändringar (Fridlund, 

2002). Vårdhandlingen kan utföras som bäst när kommunikationen, samspelet och relationen 

fungerar bra (Kihlgren et al., 2000). 

 

Det är viktigt att inte pressa patienten utan istället motivera patienten till att själv vilja ändra 

sin livsstil (Arborelius, 2000).  Enligt Fridlund (2000) är sjuksköterskans roll under 

hjärtrehabiliteringen att vara spindeln i nätet med närhet till patienten och även koordinera 

vårdhandlingar med annan involverad vårdpersonal. Under rehabiliteringens olika faser har 

sjuksköterskan som uppgift att ge information och fysisk mobilisering, det är här viktigt att 

sjuksköterskan är en bra lyssnare och en bra rådgivare till patienten och dess familj. 

Sjuksköterskans roll är att fungera som coach och utbildare på gruppnivå, det är viktigt att 

fokusera på undervisning så väl som stöttning av nödvändiga livsstilsförändringar. Senare 

under rehabiliteringen är det viktigt att även ge samma undervisning och stöttning på 
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individuell nivå med regelbundna uppföljningar med syfte att bibehålla en hälsosam livsstil 

(Fridlund, 2000). När flera människor samordnar sina ansträngningar upptäcker de att de kan 

göra mer tillsammans än vad de kan göra var för sig (Kihlgren et al., 2000). 

 

Teoretisk referensram 

Dorothea Orem (2001) anser att syftet med egenvård är att främja normal funktion, 

utveckling, hälsa och välbefinnande hos individen. För att kunna tolka egenvårdsbehoven 

måste individen ha kunskap, motivation, mentala och praktiska färdigheter för att planera den 

egenvård som behövs för att stödja dessa. Egenvårdskapaciteten utvecklas genom utförande 

av egenvård i vardagslivet och genom handledning av andra. Teorin utgår ifrån att människan 

äger en inre kraft och motivation att utföra handlingar som säkerställer hälsan och 

välbefinnandet. När en person inte längre klarar av att hantera sin egenvård till exempel i brist 

på motivation, är det anhöriga och vårdpersonal som får hjälpa till med 

omvårdnadsåtgärderna.  

 

Sjuksköterskans planering av omvårdnaden styrs av bristen i individens egenvårdskapacitet. 

För att sjuksköterskan ska kunna nå de målen måste hon se till att individen får tillbaka sin 

motivation och därigenom åter kan sköta sin egenvård utan hjälp. När individen ska lära sig 

uträtta handlingar som är nödvändiga för att tillgodose egenvårdskraven är ett stödjande och 

undervisande omvårdnadssystem viktigt. Det kan uppnås genom stöd, vägledning, skapad av 

en utvecklande miljö samt undervisning. (Orem, 2001).  

 

 

SYFTE 

 
Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av att vilja förändra sin livsstil efter 

att ha haft en genomgången hjärtinfarkt. 

 

 

METOD 

 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär enligt Forsberg och 

Wengström (2003) att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen inom 

ett valt ämne eller problemområde i syfte att bestämma kunskapsläget inom ämnesområdet.  

 

Urval 

Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle vara engelskspråkiga och stämma 

överens med studiens syfte. De skulle vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift, innefatta 

studier från internationell och svensk forskning, både män och kvinnor oavsett ålder som har 

drabbats av hjärtinfarkt. Kvalitativa artiklar har använts och därför var kvantitativa artiklar ett 

exklusionkriterium. De kvalitativa artiklarna fokuserar på att skapa en förståelse i människans 

subjektiva upplevelse av omvärlden (Polit & Hungler, 1999). Sökningen var begränsad mellan 

åren 1993-2008. Utvecklingen inom hjärtsjukdomar går hela tiden framåt och för att få 
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relevant material bestämdes åldersgränsen för artiklarna att göras från 1993. Sökningen 

resulterade i 22 artiklar varav 10 stycken valdes ut efter hur relevanta de ansågs vara till 

syftet. De 10 artiklarna granskades utifrån Willman et al. (2006) protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, se bilaga 1. Alla artiklarna bedömdes 

vara av hög kvalitet utom en som bedömdes vara medel.  

 

Datainsamling  

Litteratursökningen och insamling av artiklar och litteratur har genomförts på Blekinge 

Tekniska Högskolas bibliotek. Databaserna som använts för artikelsökning är CINAHL, 

MEDLINE och ELIN. CINAHL är en auktoriserad databas inom hälso- och vårdvetenskap 

och MEDLINE är världens största medicinska referensdatabas (Backman, 2008). ELIN 

innehåller artiklar i fulltext från olika databaser som Blekinges Tekniska Högskola har 

tillgång till. De artiklar som hittades i fulltext skrevs ut och de som inte fanns i fulltext 

beställdes via högskolans bibliotek. Sökord som använts är: Myocardial infarction, 

motivation, lifestyle, behavior changes, patient education, patient education as tropic och life 

changes events. Sökorden var MESHtermer och visas nedan i Tabell 1. I CINAHL och 

MEDLINE har sökorden sökts i Advanced Search och i ELIN gjordes manuella sökningar på 

specifika tidskrifter. 

 

 

Tabell 1: Artikelsökning 

Datum Databas Sökord Antal träffar Urval 

08-08-25 CINAHL Myocardial infarction and 

motivation and lifestyle 

3 1 

08-08-25 CINAHL Myocardial infarction MJ and 

behaviour changes and motivation 

3 2 

08-08-26 CINAHL Myocardial infarction and 

(motivation) or (patient education) 

94 1 

08-08-27 ELIN Grasp life again 1 1 

08-08-27 ELIN You can do it if you set your mind to 

it 

2 1 

08-09-01 MEDLINE Myocardial infarction and “patient 

education as tropic” and life changes 

events 

7 1 

08-09-02 ELIN Myocardial infarction: survivors´ 

and spouses´ stress 

2 1 

08-09-02 ELIN Patients´ perceptions of their heart 

attack and recovery 

2 1 

08-09-02 ELIN Patients´ understandings of heart 

attack 

1 1 

 

Dataanalys  

Analysen byggde på Graneheims och Lundmans analysmodell (Graneheim & Lundman, 

2004).  

1. Texten från de l0 artiklarna som svarade upp mot syftet till studien lästes igenom 

tillsammans flera gånger för att få en känsla av helheten.      
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2. Meningsbärande enheter som innehöll information som var relevant i förhållande till 

syftet plockades ut. Meningsbärande enheter innebär ord, meningar eller paragrafer 

som innehåller aspekter relaterade till varandra genom deras innehåll och 

sammanhang.  

3. Meningsenheterna översattes till svenska och organiserades utifrån artiklarna.  

4. Enheterna kondenserades vilket betyder att texten kortades ner utan att förlora textens 

betydelse.  

5. Enheterna delades in i olika områden där varje område kodades.  

6. De olika koderna gjordes om till olika kategorier och subkategorier. De 

meningsbärande enheterna, kategorierna och subkategorierna lades in i ett Word-

dokument.  

7. Därefter sattes alla enheterna samman under varje specifik kategori och subkategori 

till resultatet och skapade nya stycken utifrån de meningsbärande enheterna. Exempel 

i dataanalysen visas i tabell 2. Det lades även in relevanta citat som behölls på 

engelska för att inte förlora textens innebörd.  

 

Tabell 2: Exempel på dataanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Subkategori 

För de som hade deltagit på 

tre hjärtinformations 

kvällar, var den viktigaste 

fördelen, att de fick svar på 

frågan ”varför har jag fått 

hjärtinfarkt”. Ytterligare, 

lyftes det fram som positivt, 

att närstående erbjöds att 

delta. 

Det ansågs viktigt att få 

svar på frågan ”varför 

har jag fått hjärtinfarkt” 

och att närstående 

erbjöds delta i 

informationen. 

Information Informations- 

behov 

Betydelsefull 

information 

Problemet med det sociala 

stödet uppfattades som 

dåligt stöd från 

sjukvårdspersonal så som 

bristande utlärning, 

återanknytning, 

tillgodoseende av 

medicinska tester och brist 

på uppmuntran. 

Bristande utlärning, 

uppmuntran, 

tillgodoseende av 

medicinska tester och 

återknytning från 

sjukvårdspersonalen 

uppfattades som dåligt 

stöd. 

Behov av 

stöd 

Stöd och 

uppmuntran 

Professionellt 

stöd 

 

Några kände minskad 

livskvalitet och inkluderade 

ilska i samband med strävan 

att göra och bibehålla 

beteendena.  Känslan av att 

bli bedragen på 

njutningarna, att upptäcka 

att maten är oansenlig och 

förlora hur saker brukade 

vara. 

Några kände ilska och 

minskad livskvalitet i 

samband med 

beteendeförändringarna 

på grund av minskade 

njutningar och att saker 

inte längre var som det 

brukar. 

Motivation Motivations-

faktorer 

Hinder till 

motivation 
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RESULTAT 

 
Resultatet redovisas utifrån de tre kategorier som visas i tabell 3 vilka bildar underrubriker till 

resultatet. Varje kategori innehåller information från subkategorierna.    

 

Tabell 3: Kategorier och subkategorier  

Kategorier Subkategorier 

Informationsbehov Kunskap 

Betydelsefull information 

Stöd och uppmuntran Professionellt stöd 

Icke professionellt stöd  

Motivationsfaktorer  Positiv påverkan till motivation 

Hinder till motivation 

 

 

Informationsbehov 

Kunskap  

Enligt studien av Bergman och Berterö (2003) ansågs sjukvårdspersonalens råd och 

vägledning ha väldigt stor betydelse för patienterna. Patienterna kännde sig trygga när 

personalen hade mycket kunskap, men de hade bara den teoretiska kunskapen om hjärtinfarkt 

och inte hur det kändes att insjukna in den. Enligt patienterna hade det varit ett väldigt stort 

stöd att fått prata med andra personer med samma erfarenhet eftersom de visste vad de gick 

igenom. 

 

”…well you share experiences and so…well, you know what you are talking 

about since you have the same experience…” (Bergman & Berterö, 2003). 

 

Attityden från sjukvårdspersonalen spelade en viktig roll för att patienterna skulle känna sig 

trygga och säkra (Bergman & Berterö, 2003). Patienterna påverkades väldigt känslomässigt 

av att ha drabbats av en hjärtinfarkt och de kände att personalen underskattade den känslan 

genom att ge överdriven och olämplig information vilket påverkade deras trygghet (Murie et 

al., 2006). De kände även att de inte vågade ställa frågor till personalen som de hade 

funderingar över eftersom det kändes som de tog upp både personalens och andra patienters 

tid (Stewart et al., 2000).  

 

”We forgot to ask certain questions. We`re scared that we`re wasting their 

[physician`s] time. It seems to me that you`re taking someone else`s time, 

another patient`s time away from the doctor.” (Stewart et al., 2000). 

 

Betydelsefull information 

Patienterna ville lära sig och ha tillgång till metoder och verktyg för att kunna hantera livet 

mer hälsosamt. De sökte information om sjukdomen för att få en djupare förståelse (Bergman 

& Berterö, 2003). Patienterna ansåg att ingen med hjärtproblem själv ska behöva söka efter 

sådan information som behövs för att förstå vad som händer med en, de ansåg att 

informationen borde behandlas som medicin som är livsviktig (Murie et al., 2006). Det ansågs 

även vara viktigt att få svar på frågan om varför de hade fått hjärtinfarkt och tyckte det var 
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väldigt bra att även närstående erbjöds närvara när informationen gavs (Ostergaard-Jensen & 

Petersson, 2003). Det fanns ett stort behov av att veta allt om sjukdomen och 

livsstilsförändringarna för att kunna göra vad som var bäst för hälsan (Stewart et al., 2000).  

 

”I want to know all the things that I have to do know…I think, shortly after you 

have it, you`re looking for all the information you can find to do what is best for 

you afterwards.” (Stewart et al., 2000). 

 

Patienterna hade många funderingar över om de skötte sig korrekt och de kände att de 

saknade svar på det (Bergman & Berterö, 2003). De kände att det behövdes kunskap om 

sjukdomen för att lyckas med livsstilsförändringen och de var tvungna komma över 

förvirringen de kände över situationen för att komma vidare med rehabiliteringen (Bergman 

& Berterö, 2001). Patientens medvetenhet om sjukdomen gav en djupare insikt om livet och 

ökad livsglädje (Bergman & Berterö, 2003). Informationen som patienterna fick om att de 

kunde återfå normal hjärtfunktion efter tre månader fick dem att inse möjligheterna vilket 

motiverade dem till att lyckas. Informationen om överlevnadsgraden och tillfrisknande 

motiverade också patienterna till att få en annan syn på livet (Wiles & Kinmonth, 2001). Men 

patienterna kände att personalen ofta hade bråttom och var stressade, de var rädda att 

personalen skulle använda sig av svåra ord som de inte skulle våga fråga om vad de betydde 

(Stewart et al., 2000).  En del ansåg också att informationen introducerades för tidigt och att 

det istället borde introduceras steg för steg (Murie et al., 2006). 

 

”…wondering all the time if you are doing it 100% correctly…that is the 

question, you never know…//…most of all I was missing clear and unequivocal 

answers to my questions…” (Bergman & Berterö, 2003). 

 

Stöd och uppmuntran 

Professionellt stöd 

Yttre stöd hjälpte patienterna till att återbygga hälsa och det krävdes stöd från familj, vänner, 

arbetsgivare och från sjukvården för att förbättra livsstilen. Information och lättillgänglighet 

till sjukvårdsystemet och vetenskapen om att lätt kunna komma i kontakt med kompetent 

personal gav trygghet till patienterna. Att inte känna sig bortglömd och veta att det fanns 

planeringar och inbokade tider efter sjukhusvistelsen gav också trygghet, de kände sig även 

nöjda med den kompetenta personalen och den snabba behandlingen. Patienterna var rädda 

för att starta ett vardagsliv igen och behövde hjälp att förstå sammanhanget mellan jobb, vila, 

återhämtning och tidig uppföljning på sjukhuset (Bergman & Berterö, 2001).  

 

”They´ve [the doctors and nurses] all been so good, extremely helpful.” 

(McSweeney & Coon, 2004). 

 

Bristfälligt professionellt stöd definierades som otillräckligt utlärande av sjukvårdspersonal 

som resulterade till osäkerhet av deras roll (McSweeney, 1993). Bristande utlärning, 

uppmuntran, tillgodoseende av medicinska tester och återknytning från sjukvårdspersonalen 

uppfattades som dåligt stöd (McSweeney & Coon, 2004).  

Icke professionellt stöd 

Enligt McSweeney och Coon (2004) hjälper positivt socialt stöd till med att göra och 

bibehålla beteendeförändringar lika mycket som brist på socialt stöd hämmar. Många lade stor 
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vikt på det andliga stödet vilket ansågs vara en källa till uppmuntran (McSweeney, 1993). 

Makens eller makans stöd visade sig genom att följa samma instruktioner som sin partner som 

till exempel följa samma diet, laga nödvändig mat och motionera med dem, medan vänner 

och familj gav stöd genom uppmuntran och komplimanger (McSweeney, 1993).  

 

”I think most people are very encouraging and that´s a major help. They make a 

special point to do things like, “We know you can´t eat this so we fixed this 

instead.” A lot of thought and care goes into something like that.” (McSweeney 

& Coon, 2004). 

 

Det var i huvudsak maken/makan som övervägdes vara den viktigaste källan till stöd. Men 

också barnen, svärdöttrar, svärsöner, vänner, grannar och andra patienter bedömdes som 

viktiga i deras återhämtning (Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003). Att hantera 

hjärtsjukdomar ansågs vara ett delat ansvar för ett par och de måste kunna diskutera problem 

och respektera varandras privatliv (McSweeney & Coon, 2004).  

 

Det sociala stödet kunde även vara negativt eftersom patienterna även hade ett behov av 

självständighet men deras make/maka försökte fortfarande kontrollera deras aktiviteter 

(Stewart et al., 2000). Flera av patienterna kände sig ibland överbeskyddade av den praktiska 

hjälpen vilket gav dem en känsla av att vara sjuka eller handikappade (Bergman & Berterö, 

2003).  

 

”…yes, I am not allowed to carry anything, I am not allowed…such kind of 

stuff…do you manage that, are you going to do that today…I take it as a little bit 

overprotective…” (Bergman & Berterö, 2003). 

 

Några av patienternas vänner fick dem att känna sig som invalider (Stewart et al., 2000). 

Vännerna gav ofta bra råd för att hjälpa till men det kunde ibland uppfattas fel och få helt 

motsatt effekt vilket skapade känsla av sjuklighet istället för att underlätta livet för patienterna 

(Bergman & Berterö, 2003). Patienterna fick ibland också känslan av att vännerna var rädda 

för dem och inte visste hur de skulle hantera den nya situationen (Stewart et al., 2000). Familj 

och vänners omsorg blev ibland för jobbig att orka med och det fanns ingen tid över för 

återhämtning eller för att njuta av livet (Bergman & Berterö, 2001).  

 

Patienternas behov av hjälp minskade när de gjorde framsteg i rehabiliteringen, men om de 

däremot blev för oberoende för snabbt så fanns det inte längre stöd och hjälp kvar när det 

behövdes (Stewart et al., 2000). Den tiden som patienterna kände att de behövde mest stöd 

och hjälp var efter de lämnat sjukhuset (Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003). 

 

Motivationsfaktorer 

Positiv påverkan till motivation 

Att väldigt hastigt konfronteras av döden påverkade patienterna till att ta kontroll över sina 

egna liv. De insåg att det bara var de själva som kunde ta ansvar för sitt liv och kanske till och 

med att förlänga det (Bergman & Berterö, 2001). Direkta somatiska signaler så som smärta 

eller känsla av välbefinnande fungerade som en drivkraft och motiverade dem till 

hälsofrämjande beteenden oavsett om signalerna var positiva eller negativa. Även de indirekta 

somatiska signalerna fungerade som motivation i viktiga livssituationer (Kärner et al., 2005).  
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Självsamtal, en typ av mental dialog var en vanlig motivationstaktik som användes till alla 

beteendeförändringar. Det var en stor variation av tankar som fungerade som en taktik till att 

motiveras till att göra eller bibehålla förändringarna. Många använde sig av att tala med sig 

själva för att påminna sig om alla nya saker de var tvungna göra för att överleva eftersom 

självsamtalen ökade självmotivationen (McSweeney, 1993). Patienterna ansåg att det var de 

själva och ingen annan som skulle ta ansvar för den egna hälsan. Självbestämmande kunde 

inte åstadkommas genom endast information (Murie et al., 2006). En positiv livssituation och 

personliga resurser så som att tänka på någonting annat, lycka, sinnesfrid, känsla av 

välmående, förmåga att gråta, stabilitet, envishet, vilja, bra humor och förmåga att lösa 

problem gav dem styrka och mod som de inte fick av endast information. Det var deras vilja 

och envishet som fick dem att till exempel hoppa upp på cykeln varje morgon och inte på 

grund av nöjet (Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003).  

 

En ökad medvetenhet och uppnåeliga mål motiverade patienterna till att motionera. En sak 

som att träna i grupp gjorde det mycket lättare för patienterna att hålla fast vid ett 

motionsprogram (McSweeney & Coon, 2004). Den stora variationen av känslor och mätbara 

resultat motiverade dem till att motionera och ju oftare patienterna motionerade desto bättre 

mådde de vilket ökade deras självmotivation till att motionera mer (McSweeney, 1993). För 

en del påverkade miljön deras möjlighet till att motionera, vilket ett exempel visade när en 

kvinna som inte vågade promenera i sitt osäkra område istället valde cykling eftersom det för 

henne var ett bättre och tryggare alternativ (McSweeney & Coon, 2004).   

 

”I don’t mind doing something physical. I love to walk. I don’t mind mowing the 

lawn; I love to work in the garden…so I just have to be more aware of it, I 

guess. Be sure that it’s part of every day instead of ooh, I haven’t exercised for a 

while so I’ll turn on Jenny Craig’s exercise. That`s boring. Much more fun to do 

something.” (McSweeney & Coon, 2004). 

 

Många var rädda för att göra förändringar som de inte trodde de skulle klara av, men kände 

det var lättare när de var mer självsäkra. Det gäller att få in i huvudet att det inte kommer att 

hända igen eller i alla fall inte inom den närmsta tiden (Wiles, 1998). Många kände att de 

mådde likadant som innan hjärtinfarkten men de hade alltid i bakhuvudet att det kunde hända 

igen när de väl haft en (Wiles & Kinmonth, 2001). Patienterna kände att om de följde 

instruktionerna i boken och gjorde vad de blivit tillsagda, som till exempel att låta bli 

cigaretterna, äta ordentligt och träna regelbundet så fanns det ingen anledning till att det inte 

skulle bli bra och att de inte skulle återhämta sig (Wiles, 1998; Wiles & Kinmonth, 2001). 

 

Hinder till motivation  

Socialt stöd var inte alltid tillräckligt för att motivera patienterna till att vilja förändra sig 

(McSweeney & Coon, 2004). En annan faktor som bidrog till motivationen var rädslan för 

hälsoproblem och dödsrisk på grund av hjärtsjukdomar. Däremot var många oroade över att 

anstränga sig för mycket fysiskt på grund av rädslan för att åter få en hjärtinfarkt. Många 

tyckte det fanns positiva effekter av att leva ett ohälsosamt liv, vilket gjorde patienterna 

ovilliga till att ändra beteende (Kärner et al., 2005). De tyckte inte att beteendeförändringarna 

gav dem samma njutningar och sakerna var inte längre som de brukade vilket gjorde att de 

kände ilska och gav dem en minskad livskvalitet. Den minskade livskvaliteten gjorde att de 

inte var motiverade till att göra några rekommenderade förändringar eller till att bibehålla 

dem (McSweeney & Coon, 2004).  
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En del av patienterna kände att hjärtinfarkten hade skadat dem så illa att det var meningslöst 

att göra några livsstilsförändringar och de ansåg att hjärtinfarkten var ett kroniskt och 

livshotande tillstånd som de var maktlösa att ändra vilket gjorde att de gav upp allt hopp om 

tillfrisknad (Wiles, 1998). Miljöfaktorer som till exempel väder, ingen tillgång till redskap, 

områdets säkerhet, transportmöjligheter, andra ansvarstaganden, tillgång till nyttig mat 

(oavsett pris) och frestelser att bryta dieten och/eller rökning hindrade en del patienter till att 

göra bestående förändringar. Den största utmaningen var att se andra röka, äta förbjuden mat 

eller vara tvungen att laga den till andra. Även tillgången till cigaretter triggade de som slutat 

röka till återfall. Jobbmiljön hade också stort betydelse till att bibehålla en hälsosam diet. Ett 

exempel var en kvinna som tyckte det var särskilt jobbigt att jobba på restaurang, eftersom 

hon aldrig hade tid att sätta sig ner och äta en måltid utan var tvungen att göra det medans hon 

gick omkring (McSweeney & Coon, 2004). Det ekonomiska var också ett hinder eftersom den 

hälsosamma maten kostar dubbelt så mycket som den de brukade äta vilket hindrade de med 

bristande inkomst till att ändra sina beteenden (McSweeney, 1993; McSweeney & Coon, 

2004). Det hindrade även inköpen av träningsredskap (McSweeney, 1993). En del hade svårt 

att motivera sig till att gå ut och gå promenader eftersom att området inte kändes tryggt och 

att det därför var farligt att gå ut (McSweeney & Coon, 2004). 

 

”My food bill costs twice as much. I try to get fish and good pieces of meat. And 

those vegetables, they`re not cheap. But it is double. The money that I used to 

save, a little scrimping here and there. It´s gone – my cookie jar money is 

gone.” (McSweeney, 1993). 

 

Ett minskat självförtroende påverkade livsstilsförändringarna negativt och det gjorde att 

patienterna upplevde sig själva som mindre betydelsefulla individer (Kärner et al., 2005). När 

hälsan inte var under omedelbar behandling hade de svårt att motivera sig till att påbörja 

betydelsefulla och långsiktiga livsstilsförändringar. Patienternas motivation minskade när 

deras egna erfarenheter av sambandet mellan livsstil och hjärtinfarkt inte stämde överens med 

informationen de fick av sjukvårdspersonalen. Även när patienterna ansåg sig ha tillfrisknat 

minskade motivationen till att fortsätta livsstilsförändringarna (Wiles & Kinmonth, 2001). 

Flera tänkte på att påbörja ett hälsosammare liv men det blev inte av på grund av brist på tid 

och energi (Bergman & Berterö, 2001). 

 

”I know what I’m suppose to do, but I just don’t do it.” (McSweeney & Coon, 

2004). 

  
   

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en litteraturstudie, då syftet var att beskriva patientens upplevelse 

av att vilja förändra sin livsstil efter att ha haft en genomgången hjärtinfarkt. Enligt Polit och 

Hungler (1999) innebär en litteraturstudie att samla in den kunskap som redan finns inom det 

valda området. Studien blev därför mer omfattande och den involverade fler människor från 

flera länder vilket inte hade varit möjligt med en empirisk studie. Den begränsade tiden 

försvårade möjligheten att göra studien empirisk. I en empirisk studie måste en etisk prövning 
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göras vilket kan ta tid, och det kan behövas en viss kompetens för att kunna möta en 

patientgrupp på rätt sätt för att få fram ett tillförlitligt resultat.  

Databaserna MEDLINE, CINAHL och ELIN användes i studien för att hitta artiklar som 

stämde överens med syftet. Sökord som använts var myocardial infarction, motivation, 

lifestyle, behavior changes, patient education, patient education as tropic och life changes 

events. Om andra sökord och databaser använts kunde resultatet sett annorlunda ut eftersom 

utbudet av artiklar antagligen inte varit detsamma och vissa databaser har mer fokus på det 

medicinska. En tidsbegränsning valdes att göras från år 1993 till 2008, detta för att inte få 

med inaktuellt forskningsresultat eftersom utvecklingen hela tiden går framåt inom 

hjärtsjukvården. Den valda artikeln från 1993 ansågs vara gammal men vägdes ändå upp av 

de resterande artiklarna i studien.  

 

Artiklarna som ligger till grund till resultatet är kvalitativa för att få med hur människor 

uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten och på så sätt få en djupare insikt om deras 

upplevelser (Polit & Hungler 1999). Artiklarna söktes på engelska vilket kan ha påverkat 

tillförlitligheten eftersom texten har översatts och tolkats. De engelska citaten bevarades för 

att på så sätt inte ändra innebörden i texten. De utvalda studierna innehöll forskning om både 

män och kvinnor och några kulturella skillnader har inte granskats. Hade kön och de 

kulturella skillnaderna granskats hade resultatet troligtvis påverkats. De utvalda studierna kom 

från olika länder vilket ger en mer internationell bild av problematiken. Majoriteten av de 

utvalda artiklarna kom från västvärlden vilket gjorde att resultatet inte är tillförlitligt i alla 

världens länder. Hade studier från andra delar av världen tagits med hade antagligen resultatet 

sett annorlunda ut då till exempel sjukvårdssystemen, utbildning och människosyn varierar.  

 

Sökningen resulterade i 22 artiklar varav 12 stycken valdes bort på grund av att de inte stämde 

överrens med syftet och att de upptäcktes vara kvantitativa. De kvantitativa valdes bort 

eftersom de innehöll mätningar och statistik vilket inte passade in på studien eftersom syftet 

var att beskriva patienters upplevelser (Backman, 2008). Alla artiklar som valdes ut 

granskades utefter Willman et al. (2006) protokoll för kvalitetsbedömning för att bedöma om 

studierna var av tillräckligt hög kvalitet för att eftersträva en tillförlitlighet i resultatet. Alla 

artiklar bedömdes ha hög kvalitet förutom en som ansågs vara medel på grund av att analysen 

inte var utförligt beskriven och saknade ett etiskt resonemang. 

 

Dataanalysen byggde på Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod av kvalitativ data 

eftersom den ansågs ha en översiktlig struktur som passade bra till studien. Alla steg i 

analysen gjordes tillsammans för att inte missa viktig information och därigenom kunde även 

tolkningar bollas fram och tillbaka vilket därmed gav ett mer genomtänkt resultat. Artiklarna 

lästes igenom flera gånger för att inte missa något viktigt och för att inte förlora meningen 

med texten. En tänkbar svaghet i studien var svårigheten med att sammanföra rätt kategorier 

och subkategorier vilket kan ses i exemplet i tabell 2. Innehållet i vissa subkategorier hade 

kunnat se annorlunda ut om en annan indelning hade gjorts vilket eventuellt kunde framhävt 

resultatet lite tydligare.  

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att patienterna kände sig trygga och säkra på grund av att 

sjukvårdspersonalen hade mycket kunskap, och att deras råd och vägledning hade stor 

betydelse. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om patientens bakgrund, tankar, 

känslor och värderingar för att veta vilka behov patienten har (Kihlgren et al., 2000). 

Sjuksköterskans roll är att fungera som coach och lära ut och det är viktigt att sjuksköterskan 

är en bra lyssnare och en bra rådgivare till patienten och dess familj (Fridlund, 2000). I 
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resultatet framkom att patienterna ibland kände att de fick överdriven och olämplig 

information och att sjukvårdspersonalen bara hade de teoretiska kunskaperna vilket inte gav 

samma stöd som att tala med andra människor med samma erfarenhet. Det är viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om kommunikationens betydelse mellan patient och vårdpersonal 

för att en bra trygghet ska kunna ges (Kihlgren et al., 2000).  

 

Fynden visade att patienterna ville lära sig allt om sjukdomen och hur de skulle hantera 

livsstilsförändringarna så att hälsan skulle förbättras. De kände att personalen ofta var stressad 

och att de därför var tvungna att söka mycket information själva och var ofta osäkra på om de 

gjorde allt rätt. En del ansåg att informationen borde introduceras steg för steg och inte allt på 

en gång. Enligt Orem (2001) är det viktigt att patienten lär sig uträtta de handlingar som är 

nödvändiga för att tillgodose sitt egenvårdskrav och det är viktigt att sjuksköterskan är 

stödjande, undervisande och skapar en utvecklande miljö. För att kunna tolka sina 

egenvårdsbehov måste patienten ha kunskaper som ges av sjuksköterskan. Enligt Song och 

Lee (2001) kommer patienterna själva inse hur viktigt det är att ändra sig om de får bra 

information om varför de måste göra livsstilsförändringar och kan därmed bli mer motiverade.  

 

Resultatet visar att patienterna kände sig nöjda och trygga när de hade kontakt med kompetent 

personal. Det var viktigt för patienterna att inte känna sig bortglömda efter sjukhusvistelsen 

och att det fanns nya återbesök inbokade så att det var lätt att komma i kontakt med 

kompetent personal om det behövdes. Det var tiden efter sjukhusvistelsen som patienterna 

kände att de behövde mest stöd och hjälp. Enligt Kihlgren et al. (2000) har sjuksköterskan en 

ledande roll i vårdverksamheten så det är därför värdefullt att vara medveten om 

kommunikationens betydelse mellan patient och vårdpersonal. För att få en bra 

kommunikation krävs ett bra samspel i vårdsituationen som måste stödja individens 

upplevelse av trygghet och välbefinnande. Enligt Orem (2001) kan stöd från 

sjukvårdspersonalen lära patienten att uträtta handlingar som är nödvändiga för att tillgodose 

egenvårdskraven. I resultatet ansåg en del patienter att personalen inte gav tillräckligt med 

stöd vilket fick dem att känna sig otrygga. De ansåg att personalen inte hade en bra utlärning, 

uppmuntran, inte gav tillräckligt med information och hade en dålig återknytning till 

sjukvårdspersonalen. För att kunna förstå patientens behov och beteenden måste 

sjuksköterskan se patienten bakom sjukdomen (Fridlund, 2002). Enligt Fridlund (2000) är det 

viktigt att patienten inte glöms bort, därför måste sjuksköterskan ha ett bra samarbete med 

annan involverad personal. 

 

I resultatet skildras att familj och vänner gav stöd genom uppmuntran och komplimanger 

vilket motiverade patienterna till att bibehålla livsstilförändringarna. Även den andliga tron 

var en motiverande faktor och ansågs vara en källa till uppmuntran. Familj och vänners stöd 

kunde även visas genom att de följde samma instruktioner som patienterna hade fått. Några 

tyckte till exempel att det var mycket lättare att hålla fast i ett motionsprogram om de 

motionerade i grupp. När människor samordnar sina ansträngningar upptäcker de att de kan 

göra mer tillsammans än vad de kan göra var för sig (Kihlgren et al., 2000). Enligt Astin et al. 

(2007) underlättar det för patienten när familj och vänner kan vara delaktiga och laga 

hälsosammare mat och hjälpa till att motionera. En bristfällig social situation kan fungera 

tvärt om och påverka motivationen negativt på många sätt (Revstedt, 2002). I resultatet 

framkom det att många kände sig överbeskyddade och att vänners råd ibland uppfattades fel 

vilket istället gav en känsla av att vara sjuk. Enligt Orem (2001) kan inte alltid patienten själv 

utföra en bra egenvård och då måste andra människor, som till exempel anhöriga och vänner 

ta ansvar för patientens egenvård.   
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I resultatet framkom det att många var rädda för att göra förändringar som de inte trodde sig 

klara av men de insåg att det bara var de själva som kunde ta ansvar för sin egen hälsa. Många 

använde sig av mentala dialoger vilket innebar att de pratade med sig själva för att på så sätt 

motivera sig. Enligt Arborelius (2000) ändrar sig inte personer om de blir tillsagda att göra 

något utan motivationen måste komma inifrån och först då engagerar personer sig i de 

aktiviteter som är intressanta eller viktiga. De blir även mer inre motiverade när vårdpersonal 

uppmuntrar och stöder deras egna initiativ. Det är viktigt att inte pressa patienterna utan 

istället motivera dem till att själva vilja ändra sin livsstil. Kihlgren et al. (2000) anser att 

förutsättningen för ett bra motivationsarbete är en bra relation mellan patient och 

vårdpersonal. Det visades i resultatet att patienterna påverkades av att döden kom så tätt in på 

livet vilket ökade motivationen till att ändra livsstilen. Motivationen ökade också när 

patienten blev mer medveten om sjukdomen och hade uppnåeliga mål med 

livsstilsförändringarna. Patienterna var rädda för att drabbas av en ny hjärtinfarkt men 

kunskapen om att kunna bli bättre om de följde instruktionerna ökade motivationen till att 

ändra livsstilen. Enligt Revstedt (2002) kan de känslomässiga förändringarna ta lång tid men 

det är ett måste för att det ska kunna visa sig i yttre handlingar. Orem (2001) anser att 

människan äger en inre kraft och motivation till att utföra handlingar som säkerställer hälsan 

och välbefinnandet.  

 

I resultatet framkom det att många tyckte det fanns fler positiva saker med att leva en osund 

livsstil vilket gjorde dem ovilliga till att ändra sina beteenden. De var arga för att saker inte 

längre var som de brukade och att den nya livsstilen gav dem en minskad livskvalitet. Det är 

viktigt att som sjuksköterska ha en helhetssyn på människan och betrakta livskvaliteten som 

ett helhetstillstånd. Hur bra livskvalitet en människa känner beror på hur bra grundbehoven är 

tillfredställda och det är först då patienten kan känna att tillvaron är meningsfull och värdefull 

(Rustøen, 1993). Det är väldigt svårt att avgöra vad som är livskvalitet eftersom det kan vara 

väldigt olika mellan olika personer (Beck-Friis & Strang, 2005). I resultatet visades också att 

patienters motivation påverkades av olika miljöfaktorer. Att inte ha pengar eller tillgång till 

redskap, nyttig mat, transportmöjligheter och olika frestelser till att bryta 

beteendeförändringar, var olika faktorer som gjorde det svårare för patienterna att fortsätta 

hålla sig motiverade. Revstedt (2002) anser att eftersom det är väldigt lätt för en patient att 

falla tillbaka till gamla vanor underlättar det om familj och vänner hjälper till med att till 

exempel laga hälsosammare mat, medverka vid motion och ge positiv kritik. Det visade sig 

även i resultatet att många av patienterna blev mindre motiverade till att bibehålla en bra 

livsstil när de ansåg sig ha tillfrisknat. Enligt Arborelius (2000) är patienters förändringar ofta 

bra till en början men när återbesöken blir glesare blir risken stor att patienten faller tillbaka 

till gamla vanor.  

 

Slutsats 

Det finns flera olika faktorer som påverkar en person som drabbats av en hjärtinfarkt både 

positivt och negativt vid förändring av sin livsstil. En av de mest betydelsefulla faktorerna var 

motivationen där vårdpersonal och närstående spelade en viktig och stödjande roll. Om 

motivationen saknas spelar det ingen roll hur mycket stöd och uppmuntran patienten får av 

omgivningen, för det är patientens egen vilja och val till förändring som väger tyngst i 

slutändan. Det är då väldigt viktigt att vårdpersonal försöker skapa ett bra samspel med 

patienten för att uppmuntra till förändring. Det är också viktigt att lättförstålig information 

inte bara ges till patienten utan också till närstående eftersom de i sin tur har stort inflytande 

på patienten. Vårdpersonal bör tänka på att motivationen och viljan till förändring av livsstil 

inte är likadan hos alla individer utan alla är unika med olika känslor, förväntningar och 
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förutsättningar. Utifrån studien dras även slutsatsen att eftersom motivationen visat sig ha en 

viktig och stor inverkan på patientens förändring av livsstil bör motivationsarbetet utvecklas. 

Därför kan de vara bra att vårdpersonal ökar sin kunskap, förståelse och även hålls 

uppdaterade inom detta område.    
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Journal of Advanced 

Nursing 

Sverige 

 

You can do it if you 

set your mind to it: a 

qualitative study of 

patients with 

coronary artery 

disease. 

Att öka kunskapen och 

förståelsen för vad det 

innebär att bli drabbad av 

hjärt- kärlsjukdomar och 

hur de påverkar livet/ 

livsstilen för individen. 

Kvalitativ studie 

med intervju på 

åtta personer. 

Orsak till hjärt-kärlsjukdomar var ärftlighet, 
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yttre stöd gjorde rehabiliteringen 
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Bergman & Berterö 
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European Journal of 

Cardiovascular Nursing 
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qualitative study of 

the motive power in 

myocardial 

infarction patients.   

Inhämta ökad kunskap och 

förståelse om vad 

motivationskraft är och 
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Kvalitativ studie 

med intervju på 

sex kvinnor och 

sju män. 

Motivationskraft identifierades som en 

huvudkategori för livsglädje. Deltagarna 

uttryckte önskan och längtan till fortsatt liv. 

Individernas egna aktiva beslutstagande 

spelar en viktig roll för deras livsglädje. 

Sjukvårdpersonal måste i ett väldigt tidigt 
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framför sig. 

HÖG 

Kärner, Tingström, 
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Bergdahl (2005), 

Journal of Advanced 

Nursing 

Sverige 

Incentives for 

lifestyle changes in 

patients with 

coronary heart 

disease.  

 

Utforska hur patienter i 

rehabiliteringsfasen efter 
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upplever underlättande och 

förhindrande faktorer 

relaterade till 

livsstilsförändringar. 

Kvalitativ studie 

med intervjuer 

på 84 män och 

29 kvinnor. 

Skildrar patienters erfarenheter av vad som 

främjar eller förhindrar motivering till 

livsstilsförändringar. De fyra kategorierna 

som påverkar patienternas 

livsstilsförändringar är somatisk motivation, 

social/praktisk motivation, kognitiv 

motivation och känslosam motivation. 

HÖG 

McSeeney (1993), 

Nursing Research 

USA 

Making behavior 

changes after a 

myocardial 

infarction. 

Identifiera som deltagarna 

tror bidra till delas 

möjlighet att påbörja och 

bibehålla 

beteendeförändringar i 
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Kvalitativ studie 

med intervjuer 

på 16 personer. 
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beteendeförändringar är självmotivation, dålig 

attityd, socialt stöd, miljömässiga och inre 

faktorer. 
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McSweeney & Coon 

(2004), 

MEDSURG Nursing 

USA 

Women´s inhibitors 

and facilitators 

associated with 

making behavioral 

changes after 

myocardial 

infarction. 

Identifiera vad som 

förhindrar och underlättar 

för drabbade kvinnor när 

de försöker göra en 

beteendeförändring efter 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie 

med intervjuer 

på 40 kvinnor. 

Faktorer som både underlättar och förhindrar 

beteendeförändringar är socialt stöd, 
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fysiska hälsan. 

HÖG 

Murie, Ross, Lough & 

Rich (2006), 

Quality in Primary Care  

Scotland  

Exploring post-

myocardial 

infarction patients´ 

perceptions of 

patient-mediated 

interventions for the 

secondary 

prevention of 

coronary heart 

disease. 

Utforska 

hjärtinfarktspatienters 

uppfattning av en 

patientförmedlad studie för 

sekundärt förhindrande av 

hjärt- kärlsjukdomar. 

Kvalitativ studie 

med 

fokusgrupps-

diskussioner 

med sex 

personer. 

Inget material som delades ut ansågs vara 

riktigt bra och inget riktigt dålig. Ansågs vara 

bristande information om målen och fakta om 

hjärtoperation. Informationen introducerades 

för tidigt. 

MEDEL 

Ostergaard Jensen & 

Petersson (2003), 

Patients Education and 

Counseling 

Danmark 

The illness 

experiences of 

patients after a first 

time myocardial 

infarction. 

Utforska patienters 

sjukdoms erfarenheter 

efter en hjärtinfarkt, 

fokuserat på livssituation 

och under en långsiktig 

rehabiliteringsprocess. 

Kvalitativ studie 

med intervjuer 

på 30 personer. 

Osäkerhet över livssituationen är 

huvudkategorin som kopplar ihop och 

beskriver det totala temat genom hela 

undersökningen.  

 

HÖG 

Stewart, Davidson, 

Meade, Hirth & 

Makrides (2000), 

Journal of Advanced 

Nursing 

Canada 

Myocardial 

infarction: survivors´ 

and spouses´ stress, 

coping, and support. 

Beskriva överlevandes och 

deras partners upplevelser 

av stress, strategier för att 

lyckas och social stöd. 

Kvalitativ studie 

med 

fokusgrupps-

intervjuer på 28 

personer (14 
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Både de överlevande och deras partner sökte 

stöd genom information. Paren beskrev 

otillräckligt stöd, konflikter och fel hjälp 

insatser inom deras förhållande. Paren ansåg 

sig inte få tillräkligt med stöd genom 

information från sjukvårdspersonalen. 
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Wiles (1998), 

Social Science and 

Medicine 

England 

Patients´ perceptions 

of their heart attack 

and recovery: the 

influence of 

epidemiological 

“evidence” and 

personal experience. 

Undersöka drabbade 

personers förståelse av 

hjärtinfarkt och hur råd om 

livsstil framträder i denna 

förståelse. 

Kvalitativ studie 

med intervjuer 

på 25 personer. 

Vårdpersonalens information till de drabbade 

personerna spelade en central roll för deras 

förståelse för hjärtinfarkt och den kommande 

risken för ytterligare infarkt. 

HÖG 

Wiles & Kinmonth 

(2001), 

Patients Education and 

Counseling 

England 

Patients´ 

understandings of 

heart attack: 

implications for 

prevention of 

recurrence. 

Upptäcka patienters 

förståelse av hjärtinfarkt 

för att kunna utveckla en 

metod för ett effektivt 

förebyggande av sekundär 

hjälp.   

Kvalitativ studie 

med intervjuer 

på 12 kvinnor 

och 13 män. 

Med hjälp av informationen uppfattade 

patienterna hjärtinfarkten som en akut 

händelse istället för ett symtom på ett kroniskt 

tillstånd, det gav låg motivation till 

långtidsförändringar av livsstilen. 

HÖG 
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