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Bakgrund: Hjärtinfarkt är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Sjukdomen kan 
orsakas av inaktivitet kopplat till övervikt och är därmed livsstilsrelaterad. Efter ett 
insjuknande behöver den drabbade professionell vård, god information och vägledning till 
livsstilsförändringar. En av sjuksköterskans största arbetsuppgifter är att arbeta preventivt och 
därmed informera om vikten av fysisk aktivitet, för att motverka att patienten råkar ut för en 
reinfarkt. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att 
ge information om vikten av fysisk aktivitet till patienter som haft en första hjärtinfarkt och 
vårdas på kardiologisk eftervårdsavdelning. 
Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes. Sjuksköterskorna rekryterades via en 
informationsträff. Fem sjuksköterskor deltog på två kardiologiska eftervårdsavdelningar i 
Sydöstra Sverige. Intervjuerna spelades in, transkriberades ordagrant och analyserades sedan 
till meningsenheter, kodord, kategorier och sammanställdes till ett resultat. 
Resultat: Resultatet visade på att sjuksköterskorna erfor ett flertal svårigheter i att informera 
patienter som haft en första hjärtinfarkt om vikten av fysisk aktivitet. Sjuksköterskorna 
upplevde att vårdtiderna var för knappa för att hinna ge all information muntligt och att 
patienterna ibland har svårt att ta till sig informationen. De påpekade även vikten av att göra 
de anhöriga delaktiga då de ibland hämmar den fysiska aktiviteten hos patienten, samt att alla 
sjuksköterskor inte ser vikten i att arbeta preventivt. 
Slutsats: Informationen sjuksköterskorna delger angående fysisk aktivitet för att motverka en 
reinfarkt har visat sig vara betydelsefull. Att sjuksköterskorna upplevde vissa svårigheter i att 
delge informationen är värdefull kunskap som kan användas vid ett eventuellt 
förbättringsarbete. 
 
Nyckelord; Fysisk aktivitet, Hjärtinfarkt, Innehållsanalys, Intervjuer, Preventivt arbete, 

Sjuksköterska.  
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Inledning 
Denna vårdvetenskapliga studie berör sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter kring att 

samtala med patienter som haft en första hjärtinfarkt. Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska (2005) tar tydligt upp att sjuksköterskor skall arbeta preventivt 

och besitta en förmåga att ta tillvara på det friska hos alla patienter. Den beskriver också att 

yrkesverksamma sjuksköterskor förväntas kunna identifiera hälsorisker, sträva efter att 

förebygga dessa samt motivera till livsstilsförändringar då det behövs. Detta kan göras genom 

att samtala med patienten. Denna generella rekommendation förtydligas också i 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2015b) vilken beskriver att alla som 

drabbas av hjärtinfarkt och har en otillräcklig fysisk aktivitet, bör erbjudas rådgivande samtal 

med uppföljning utifrån patientens egen situation och behov. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2015a) är det som sjuksköterska inte alltid enkelt att motivera till 

livsstilsförändring och samtala med patienter som drabbats av en sjukdom på grund av sin 

livsstil. Även Sandberg (2014) visar på att det kan vara svårt att nå fram med information till 

patienter som nyligen råkat ut för sjukdom/olycka. Vidare menar Sandberg (2014) att det som 

sjuksköterska är viktigt att ha förmågan att kommunicera på ett professionellt sätt, för att inte 

riskera att patienten upplever att vårdpersonal kränker eller inkräktar på integriteten. 

 

En litteratursökning visade att det råder brist på vetenskapliga studier som beskriver 

sjuksköterskors erfarenheter av att ge information om fysisk aktivitet till patienter som fått en 

första hjärtinfarkt. Kunskapen som utvinns i denna empiriska studie kan bidra till att utveckla 

sjuksköterskans arbete med den specifika patientgruppen. 

Bakgrund 

Omvårdnad vid hjärtinfarkt 
I personcentrerad vård, som är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser används en 

vårdform som sätter patienten i centrum för vården (MacCance & McCormack, 2013). 

Centrala delar i personcentrerad omvårdnad är enligt MacCance och McCormack (2013) att 

sträva efter mellanmänskliga relationer, att skapa en insikt i hur patienten själv vill vårdas, 
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vilka värderingar han eller hon har och hur patienten är sammankopplad med sin sociala 

miljö. De poängterar också att sjuksköterskan har ett stort ansvar i att hjälpa patienter att 

förstå vad som händer med och runt omkring dem. Genom att tillge patienten information och 

presentera evidens samt vilka möjligheter som erbjuds öppnar sjuksköterskan upp dörrar för 

patientens självbestämmande och delaktighet i vården. Att patienten får känna sig delaktig 

och ta egna beslut bidrar till att han eller hon upplever en tillfredsställelse med vården och till 

en känsla av att bli sedd, respekterad och bekräftad menar MacCance och McCormack 

(2013). Att bedriva en personcentrerad omvårdnad kan enligt Andersson (2015) vara 

betydelsefull i vården för patienter som genomgått en första hjärtinfarkt, eftersom det kan 

bidra till en snabbare återhämtning efter insjuknandet. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) har antalet årliga dödsfall per 100 000 invånare i ischemiska 

hjärtsjukdomar minskat från cirka 540 till cirka 180 bland män från år 1987 till år 2013. 

Motsvarande siffra bland kvinnor har minskat från cirka 280 till cirka 100 dödsfall under 

samma tidsperiod. Främsta anledningen till minskningen anses vara tidigare diagnostik och 

bättre behandlingsmetoder (ibid.). Exempel på detta är kranskärlsröntgen och PCI (Keeley, 

Boura & Grines, 2003).

 

Socialstyrelsen (2015b) påpekar att trots alla framsteg som gjorts inom hjärt- och 

kärlsjukdom är det fortfarande den vanligaste folksjukdomen i Sverige. Därför behövs 

ytterligare förbättring inom kunskapsområdet och arbetsinsatser behöver också ses över så att 

Hälso-och sjukvårdens resurser används så effektivt som möjligt. Enligt Socialstyrelsen 

(2015b) är det också viktigt att kunskap och evidens som redan finns når ut så att alla som 

behöver, får ta del av den. 

 

Hjärtinfarkt 
Persson och Stagmo (2008) beskriver hjärtat som en muskel som likt en pump försörjer 

kroppens alla organ och vävnader med syrerikt blod. Hjärtat sitter beläget till vänster i torax 

bakom sternum skyddat av revben om muskulatur. Hjärtväggen består av tre lager: 

Myokardiet som består av hjärtmuskelceller och där av utgör själva hjärtmuskeln. Epikardiet 

som är myokardiets yttre skikt och till största del består av kranskärl som försörjer hjärtat 

med syre. Endokardiet som är myorkardiets inre skikt och till största del består av 

endotelceller och bindväv (Persson & Stagmo, 2008). 
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Enligt Persson och Stagmo (2008) orsakas en hjärtinfarkt av syrebrist, oftast i en lokal del av 

myokardiet. Främsta anledningen till att syrebristen uppkommer är åderförfettning eller skada 

inne i ett kranskärl. Kroppen reparerar en skada på kranskärlen genom att bilda en propp av 

koagulerat blod för att stoppa blödningen. Då blodflödet är kraftigt i kärlen runt hjärtat 

ansamlas blod och proppen kan växa sig så pass stor att den istället täpper till kärlet. När 

blodtillförseln stryps drabbas hjärtmuskelcellerna i den del av myokardiet som kärlen leder 

till av syrebrist och i värsta fall går den del som inte får syre i nekros. Beroende på vart 

proppen sitter blir infarkten av olika allvarlighetsgrad, i värsta fall kan den leda till döden 

eller komplikationer som kan orsaka att patienten får svårt att återgå till sin normala vardag. 

Enligt Persson och Stagmo (2008) innebär exempelvis en Transmural infarkt att hela 

myokardiet drabbas av akut syrebrist. 

 

Syrebristen i hjärtat orsakar smärta. Denna smärta kan variera i intensitet men känns ofta 

sprängande, djupt in i bröst, ut i arm/armar, rygg, käkparti eller mage. Andra symtom som 

infarkten kan leda till är illamående, kallsvettningar, yrsel och andnöd. Symtomen vid en 

infarkt är mycket individuell och kan skilja sig könen emellan. Kvinnor anses oftare ha 

diffusa symtom som magsmärtor medan män anses tendera till att få kraftigare symtom 

relaterade till bröst och armar (Persson & Stagmo, 2008). 

 

Den vävnad som går i nekros vid en hjärtinfarkt går aldrig att återbilda eller reparera, därav 

betonar Persson och Stagmo (2008) att snabba insatser från sjukvården är av stor vikt. Efter 

en hjärtinfarkt bildas ett bindvävsärr där skadan på hjärtat skett och trots att kärl aldrig kan 

återbildas så kan angränsande kärl anpassa sig till situationen och på så vis försörja en del av 

det skadade området med syre.  

 

Fysisk aktivitet och dess positiva effekter 
Mendis, et al. (2005) påpekar att tidigare studier visar att de flesta individer som drabbats av 

en hjärtinfarkt har vetskap om att låg fysisk aktivitet ökar risken för reinfarkt. Men statistiken 

säger att närmre hälften av de som drabbats ändå inte utför fysisk aktivitet på den nivån som 

rekommenderats. Största anledningen till detta anses vara att många tror att det ska ha en 

negativ inverkan på deras hälsa (ibid.). 
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Newens, McColl och Bonds (1997) studie bekräftar att det finns en osäkerhet och rädsla för 

fysisk ansträngning hos patienter som haft en första hjärtinfarkt. Resultatet i studien visade att 

en fjärdedel av deltagarna hade en stark tro på att de även fortsättningsvis skulle undvika 

fysisk aktivitet. Enligt Brändström, et al. (2009) är framför allt äldre individer mindre 

benägna till att röra på sig. I studien som gjorts på deltagare som genomgått en första 

hjärtinfarkt och avser åldersgruppen 65 och yngre tenderar personer i det övre 

ålderssegmentet att vara mindre fysiskt aktiva än det yngre segmentet.  

 

Efter en hjärtinfarkt är rekommendationen enligt Kenny, Wilmore och Costhill (2011) att 

komma igång så fort som möjligt med fysisk aktivitet. Helst redan inom en till två veckor 

efter det akuta insjuknandet. Att regelbundet utöva fysisk aktivitet leder på sikt till en rad 

positiva effekter i kroppen, men för att uppnå dem krävs det att träningen utförs tre till fem 

gånger i veckan med en duration på 30-60 minuter. Dessutom påpekar Kenny, Wilmore och 

Costhill (2011) att valet av träningsform spelar stor roll då intervallträning är den form av 

träning som ger bäst kardiovaskulära effekter. Intensiteten behöver pendla mellan 40-80 

procent av personens totala förmåga och intervallerna bör ligga på minst 70 procent av 

maxkapaciteten för att träningen skall ge god effekt.  

 

Det är enligt Cornish, Broadbent och Cheema (2011) av stor vikt att träningspassen är 

individanpassade för att varje enskild patient ska få en uppfattning om vilken intensitet i 

träningen som krävs för att uppnå positiva effekter. Syreupptagningsförmågan är inte 

densamma från individ till individ, så för att hjälpa patienterna till rätt intensitet går det att 

mäta deras maximala syreupptagningsförmåga via ett konditionstest. Vidare skriver 

Kavanagh, et al. (2003) att det finns ett direkt samband mellan den maximala 

syreupptagningsförmågan och dödligheten hos såväl friska som sjuka individer med hjärt- 

och kärlsjukdomar.  

 

Hambrecht, et al. (1993) påvisar att intensiteten av träningen inte alltid har en avgörande roll 

i läkningsprocessen av kranskärlssjukdomar, då även mängden förbrända kalorier spelar stor 

roll för effekt. Studien visar på att de patienter som förbrände 1400 kalorier om dagen endast 

uppnådde märkbart positiva effekter, medan flertalet av de patienter som förbrände 2200 

kalorier om dagen ansågs uppnå en regress av sjukdomen. 
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Några av de positiva effekterna på hjärta och kärl som regelbunden träning bidrar till på lång 

sikt är enligt Fletcher, et al. (2013): 

Sänkt vilopuls: En av de tydligaste effekterna vid regelbunden fysisk aktivitet är att 

vilopulsen sjunker.  

Sänkt blodtryck: Ökad fysisk aktivitet sänker framför allt det diastoliska trycket vilket i sin 

tur leder till att hjärtat inte behöver arbeta lika hårt i vila. 

Nybildning av kärl: Konditionsträning har visat sig bidra till nybildning av kärl och även öka 

det venösa återflödet. Ökat blodflöde i hjärtats kranskärl leder till ökad elasticitet i kärlen och 

minskad risk för syrebrist i hjärtat.  

Ökad slagvolym: När hjärtat blir starkare på grund av träningen ökar även mängden blod som 

pumpas ut i kroppen vid varje kontraktion. Detta leder till bättre syreupptagningsförmåga och 

att kroppen kan utföra aktivitet med högre intensitet än tidigare (ibid.). 

 

Teoretisk referensram 

Resultatet i denna studie kommer att diskuteras utifrån Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

som belyser kommunikationens betydelse i ett omvårdnadsperspektiv.  

 

Enligt Travelbee (1999) är kommunikation mellan patient och sjuksköterska avgörande för 

att uppnå de omvårdnadsmål som sätts och för att kunna uppfylla syftet i sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete, vilket är att hjälpa både enskilda individer och anhöriga med att 

förebygga sjukdom och kunna hantera redan etablerad sjukdom och lidande. Travelbee 

(1999)  menar att det är viktigt som sjuksköterska att vara medveten om att patienter 

kommunicerar både när de talar men också när de är tysta, genom hur de beter sig med 

ansiktsuttryck, gester och miner. Det är också viktigt att veta om att det samma gäller 

sjuksköterskan. Genom kommunikation har sjuksköterskan möjlighet att etablera en 

mellanmänsklig kontakt och lära känna patienten samt hans eller hennes behov. Travelbee 

(1999) menar att kommunikation kan ses som en interaktiv process där sjuksköterskans 

uppförande, intresse och inställning är helt avgörande för att patienten ska uppleva god 

omvårdnad. I den kommunikativa interaktionen utbyts tankar, känslor och attityder mellan 

sjuksköterska och patient, men det är först när patienten är mottaglig för information som den 

blir meningsfull menar Travelbee (1999). Sjuksköterskan använder kommunikation för att 

både införskaffa och förmedla information. Därav bör sjuksköterskan eftersträva en så bra 
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kommunikation som möjligt, för att senare kunna använda den i arbetet med att motivera 

patienten (Travelbee, 1999). 

 

Eftersom den ena interaktionen inte är den andra lik är det enligt Travelbee (1999) omöjligt 

att sätta upp särskilda riktlinjer över hur en sådan bör utformas. Travelbee (1999) 

understryker dock betydelsen att utveckla sina färdigheter i kommunikationsteknik. Ju 

säkrare sjuksköterskan är på använda kommunikationens kraft ju bättre kommer hon/han 

också att lyckas i omvårdnadsarbetet. Travelbee (1999) menar att det aldrig är möjligt att lära 

känna en patient fullt ut. Det innebär att det alltid kommer att finnas situationer då behov 

finns av att lära känna patienten närmre. Därmed kan denna uppgift ses som en ständigt 

pågående process som kräver att dels sjuksköterskan aktivt strävar efter en mellanmänsklig 

kontakt mellan sig själv och patienten, men även en insikt i varför omvårdnadsmålen ska 

uppfyllas. För att lära känna någon krävs det enligt Travelbee (1999) att patient och 

sjuksköterska möts som unika individer. För att detta ska kunna ske behöver sjuksköterskan 

sätta patienten i fokus och kunna ta in känslor och intryck. Det innebär också att ha förmågan 

att se människan i patienten utan att kategorisera eller klassificera. 

 

Sammanfattningsvis är kommunikationen en viktig byggsten för att en mellanmänsklig 

kontakt ska kunna etableras mellan sjuksköterska och patient. En mellanmänsklig kontakt gör 

det möjligt för sjuksköterskan att lära känna patienten och därmed kunna uppnå sina mål med 

omvårdnaden (Travelbee, 1999). Sjuksköterskan kan därmed ha en viktig roll i att informera 

patienter som för första gången insjuknat i hjärtinfarkt, när det gäller fysisk aktivitet. Genom 

att studera sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser kring att informera dessa patienter 

kan värdefull kunskap inhämtas. Denna kunskap kan sedan vara till nytta i förbättringsarbete 

och i arbetet med personcentrerad vård runt dessa patienter. 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att ge 

information om vikten av fysisk aktivitet till patienter som haft en första hjärtinfarkt och 

vårdas på kardiologisk eftervårdsavdelning. 
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Metod 
En litteratursökning som gjordes innan studien påbörjades visade att det råder brist på 

vetenskapliga studier kring sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att informera 

patienter som haft en första hjärtinfarkt. Därför gjordes en empirisk studie med kvalitativ 

ansats. Det som kännetecknar en empirisk studie är enligt Priebe och Landström (2012) att 

information samlas in från verkligheten till exempel via intervjuer. Då materialet som ska 

samlas in är svårt att mäta i nummerform kan kvalitativ metod med fördel användas menar 

Henricson och Billhult (2014). De beskriver kvalitativ intervjustudie som en metod där 

forskaren tolkar och analyserar de intervjuades berättelser och språk för att få en förståelse 

för deras upplevda erfarenheter av ett fenomen. 

 

Vid val av intervju som forskningsmetod menar Kvale och Brinkmann (2009) att forskaren 

har som mål att samla in data som forskningsmaterial. Forskningsintervjun är ett 

professionellt samtal mellan intervjuaren och informanten som handlar om ett tema, vilket de 

båda har ett ömsesidigt intresse i. Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009) att den 

kvalitativa forskningsintervjun söker förståelse utifrån informantens perspektiv och lärdom 

av dennes erfarenheter. Johnson (2007) menar att kvalitativ intervju är en väl lämpad metod 

för att få inblick i människors tankar, erfarenheter och känslor. 

 

Rekrytering 
Studien genomfördes på två kardiologiska eftervårdsavdelningar i Sydöstra Sverige baserat 

på ett ändamålsenligt urval. Inklutionskriterierna för att delta i studien var att arbeta som 

sjuksköterska på en kardiologisk eftervårdsavdelning. Initialt kontaktades 

verksamhetscheferna på de båda avdelningarna för information och medgivande till att utföra 

studien (Se bilaga 1). De tillfrågades också om intervjuerna tilläts göras på sjuksköterskornas 

arbetstid. Efter verksamhetschefernas godkännande kontaktades avdelningscheferna på båda 

avdelningarna för ett medgivande samt tilldelas ett informationsbrev (Se bilaga 2). 

 

På en av avdelningarna hölls ett informationsmöte där åtta sjuksköterskor som arbetade just 

denna dag fick studiens syfte och tillvägagångssätt presenterat för sig, samt även förfrågan 

om deltagande. Av de åtta sjuksköterskorna var det tre som anmälde sitt intresse av att delta i 

studien. I samband med informationsmötet bokades tid för intervjutillfälle in.  
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På den andra avdelningen delade avdelningschefen ut informationsbrev angående studiens 

syfte till fem av henne utvalda sjuksköterskor (Se bilaga 3). Anledningen till att hon valde 

just dessa sjuksköterskor var att samtliga hade erfarenhet av att arbeta med rehabilitering 

efter hjärtinfarkt, och därmed ansågs ha en värdefull erfarenhet inom det forskningsområde 

studien berörde. Efter en vecka kontaktades dessa sjuksköterskor via sms där deras intresse 

om att delta i studien efterfrågades. Av de fem sjuksköterskorna som tillfrågades var det två 

som svarade och anmälde sitt intresse av att delta i studien. Tid och datum bokades därefter 

in för intervjutillfälle. 

 

Innan de bokade intervjuerna utfördes gjordes en pilotintervju med en sjuksköterska på en av 

de kardiologiska eftervårdsavdelningarna. Pilotstudien ledde till mindre förändringar i 

intervjuguiden inför intervjuerna (Se bilaga 4). Olsson och Sörensen (2011) förklarar en 

pilotintervju som ett undersökningsinstrument som syftar till att kontrollera att exempelvis 

intervjuformuläret i en intervjustudie innehåller frågor som är relevanta till syftet och att 

informanterna tolkar dem på rätt sätt.  

 

Intervjuer 
Datainsamlingen till studien bestod av fem intervjuer där informanterna var sjuksköterskor på 

två kardiologiska eftervårdsavdelningar på två sjukhus i sydöstra Sverige. Intervjuerna som 

genomfördes tog mellan 6-20 minuter. Medellängden på intervjuerna blev 12 minuter. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) ger en intervju som spelas in förutsättningar för intervjuaren att 

koncentrera sig på ämnet i intervjun. Det skapar också möjligheter till att kunna återgå till det 

inspelade materialet för omlyssning. För att kunna genomföra en närmre analys av det 

inspelade materialet är det enligt Kvale och Brinkmann (2009) nödvändigt att transkribera 

det. De fem intervjuerna spelades därför in och transkriberades ordagrant.  

 

Sammanfattningsvis blev transkriberingsmaterialet 20 sidor. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att rummet där intervjun utförs har betydelse för hur ärligt informanterna svarar. Alla 

intervjuer gjordes under arbetstid, enskilt och i en neutral miljö i ett samtalsrum utanför 

avdelningen, för att minska risken av att bli störda och undvika att informanternas svar skulle 

kunna påverkas på grund av rädsla för avlyssning. Informanternas ålder varierade mellan 24-

57 år med en medelålder på 40. Antal arbetade år på hjärtavdelning varierade mellan sex 
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månader - 20 år med ett medeltal på 11 år. Alla hade erfarenheter som ansågs tillräckliga och 

värdefulla för studiens syfte. Samtliga sjuksköterskor som deltog i studien var kvinnor. 

Frågorna i intervjuerna var semistrukturerade, vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) 

innebär att frågorna är klart och tydligt formulerade, att frågorna tillåter informanterna att 

prata fritt och utveckla sina svar, samt att de ger författarna möjlighet till att ställa följdfrågor.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) skall även bortfall av informanter i studien redovisas. 

Med bortfall menas de personer som tackat ja till att delta vid rekryteringen men som av 

något skäl ändrat sig och inte deltagit (ibid.) Av de fem sjuksköterskorna som tackade ja till 

att delta i studien var det ingen som hoppade av, där av finns ingen bortfallsprocent i studien. 

Analysmetod 
Analysen genomfördes enligt Graneheims och Lundmans (2004) tolkning av Krippendorffs 

kvalitativa analysmetod för innehållsanalys. En manifest innehållsanalys gjordes och de 

nedskrivna meningarna från informanten som innehåller svar på syftet togs ut och skrevs ner 

ordagrant i så kallade meningsenheter (Se bilaga 5). Därefter gjordes kondensering, kodning 

och kategorisering. Graneheim och Lundman (2004) menar kondensering innebär att 

meningsenheterna kortas ner textmässigt så att endast den del av meningsenheten som 

besvarar syftet återstår. Koden som plockas ut utgör nyckelordet i informantens svar på 

frågan. Efter kodningen skapas kategorier som uttrycker de centrala delarna som intervjuerna 

resulterade i (ibid.). Meningsenheterna valde de två forskarna ut var för sig för att sedan 

jämföra dem med varandra. 

Etiska aspekter 
Etikkommitté Sydost har fått möjlighet att uttala sig om studiens etiska aspekter och har i sitt 

utlåtande skrivit att de tagit del av ansökan och inte anser att det finns några etiska hinder i att 

utföra studien (dnr. EPK 300-2015) (Se bilaga 6). 

 

Vid början av varje intervjutillfälle fick deltagarna läsa igenom en samtyckesblankett och 

därefter underteckna den (Se bilaga 7). Blanketten innehöll information om deltagarnas 

frivillighet och rätt att avbryta sin medverkan när som helst samt en försäkran om 

konfidentialitet. En etisk risk som studien dock innebar var att deltagarna kunde uppleva 

intervjufrågorna som att vi ifrågasatte hur de utförde sitt arbete. För att motverka detta 

förklarade författarna att studien inte gick ut på att kontrollera om någon gjorde rätt eller fel i 
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sitt arbete. Utan att intresset låg i att få en överblick över sjuksköterskornas erfarenheter och 

upplevelser kring att ge information om fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt. Detta för att 

kunskapen som utvinns kan vara värdefull i ett eventuellt förbättringsarbete. Eftersom syftet 

var att samla in värdefull information ansåg författarna att nyttan med studien övervägde 

riskerna.  

Resultat 
Analysen resulterade i fyra olika kategorier; Svårigheter vid informationstillfället, vikten av 

att göra anhöriga delaktiga, inställningen till det preventiva arbetet, skillnader i intensitet i 

det preventiva arbetet beroende på mottagare. Dessa kategorier delades i sin tur upp i 

underkategorier. Nedan följer en sammanställning av resultatet som även innehåller citat från 

intervjuerna. 

Svårigheter vid informationstillfället 
Kategorin innefattar sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av faktorer som försvårar 

vid informeringen om vikten av fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt. Analysen visade att 

sjuksköterskorna ansåg att det preventiva arbetet och informationen angående fysisk aktivitet 

var betydelsefull för patienten. Trots detta erfors en hel del svårigheter och brister i 

informationen som gavs. Inom denna kategori bildades därför fem underkategorier; För lite 

tid och för mycket information, patientens brist av mottaglighet för information, patientens 

okunskap om fysisk aktivitet, patientens försvarsmekanismer för att undvika fysisk aktivitet, 

svårighet i att motivera till återbesök.  

 

För lite tid och för mycket information 

Sjuksköterskorna upplevde att mängden information bidrog till känslan av att ”pracka på” 

patienten information. Patienterna fick mycket mer ingående information och hjärtskola på 

avdelningen förr då vårdtiden ofta var längre och personalstyrkan större till antal. Dock 

visade det sig att patienterna hade svårt att ta in all information och knappt kunde redogöra 

för någonting på återbesöket. Om den första informationen som ges på avdelningen uteblev 

ansågs dock risken betydande att patienten väntar med starten av fysisk aktivitet tills 

återbesöket. 

 

"För 12-13 år sedan då fanns en helt annan tid att kunna ta patienterna med 
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oss och prata med dem öga mot öga. Visa broschyrer och bilder på hur deras 

hjärta och kranskärl såg ut. Det fanns tid att undervisa och föra en dialog där 

frågorna fick födas fram som annars kanske uppkommer hemma. - Den tiden 

finns inte idag." (sjuksköterska 2). 

 

Sjuksköterskorna i studien benämnde bristen på tid som ett problem när information skulle 

ges. De hade erfarenhet av att vårdtiden är för knapp för all information och att det i samband 

med en stressig miljö för sjuksköterskorna att jobba i gjorde att informationen rörande fysisk 

aktivitet ibland minskade, vilket ansågs var negativt. Sjuksköterskorna påpekade att det borde 

vara lika viktigt att delge information som kan vara avgörande för patientens hälsa som att 

kontrollera troponinet på patienten efter en hjärtinfarkt.  

 

Patientens brist på mottaglighet för information. 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att patienter som vårdas på eftervårdsavdelning för 

hjärtinfarkt ibland är i chock under hela vårdtiden. De påpekade att det utgör ett problem 

eftersom patienterna då inte är mottagliga för informationen som delges angående vikten av 

fysisk aktivitet för att minska risken för reinfarkt. Sjuksköterskorna upplevde även att det är 

svårt att veta hur mycket patienten egentligen tar till sig av informationen som förmedlas, då 

såväl mottaglighet som motivation kan variera.  Trots det så har de ändå erfarenhet av att 

information som upprepas tas in mer och mer för varje gång patienten tar del av den, där av 

är den första informationen som ges på avdelningen av stor vikt. 

 

Patientens okunskap om fysisk aktivitet 

Analysen visade på att sjuksköterskorna hade erfarenhet av att svårigheter uppstår då 

begreppet fysisk aktivitet kan tolkas olika. Att patienterna ser på fysisk aktivitet på ett annat 

sätt än sjuksköterskan kan leda till missförstånd och att patienten inte utför aktiviteten i den 

intensitet som sjuksköterskan rekommenderat.  

 

"En del tycker att den vardagsmotion de gör som vi säger, som vi kallar 

vardagsmotion då. Att den är tillräcklig. Eh, så det är alltid svårt att övertyga 

om att de behöver röra på sig mer." (sjuksköterska 3). 

 

Sjuksköterskorna hade även erfarenhet av att patienternas rädsla för fysisk aktivitet ställde till 

det så att de inte vågade utföra den mängd fysisk aktivitet som de rekommenderades. De 
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upplevde också att patienterna inte lät kroppen vila på grund av stress. I sådana fall borde 

informationen snarare innefatta rekommendationer om att ta det lugnt istället för att motivera 

till aktivitet ansåg de. 

 

Patientens försvarsmekanismer för att undvika fysisk aktivitet 

Sjuksköterskorna hade också erfarenhet av att patienten ibland kan använda sig av 

försvarsmekanismer som kan ställa till det vid informering om vikten av fysisk aktivitet.  

 

"Nej men det här är en ärftlighet och jag kan inte göra någonting. Nästan 

oavsett vad vi har sagt så är det nästan det som de valt att liksom ändå tro som 

den stora sanningen. Idag är vi ju väldigt noga med att säga att det här är en 

livsstilssjukdom i mångt och mycket." (sjuksköterska 1). 

 

Sjuksköterskorna upplevde också att många äldre inte riktigt vill ta åt sig generell 

information angående fysisk aktivitet utan gärna tänkte att den fysiska aktiviteten är för den 

yngre generationen. 

 

Svårigheter i att motivera patienten till återbesök 

Analysen visade att sjuksköterskorna hade erfarenhet av att återbesöken är av stort värde för 

patienternas fortsatta fysiska aktivitet. Nedan citeras en av sköterskornas strategi vid 

informering av fysisk aktivitet som leder till att patienterna i stort sätt alltid kommer på sina 

återbesök.  

 

"Då brukar jag säga såhär: ett besök hos sjukgymnasten ingår i din 

rehabilitering. Sen får ni göra en plan hur ni ska göra det vidare men ett besök 

ingår. Det är ljug, jag vet. Men jag brukar säga det för jag tycker det är så 

viktigt."(sjuksköterska 3). 

 

Vikten av att göra anhöriga delaktiga 
Analysen visade på att sjuksköterskorna hade erfarenhet av att det inte endast är patienten 

som kan känna rädsla över att börja anstränga sig fysiskt igen efter en hjärtinfarkt. Även 

anhöriga till patienten besitter ibland så pass stor rädsla och okunskap om vikten av fysisk 

aktivitet efter en hjärtinfarkt att de hämmar patienten från den. Sjuksköterskorna upplevde 
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därför att det är av stor vikt att information inte endast ges till patienten, utan också till de 

anhöriga. De påpekade således att besökstiden är ett perfekt tillfälle att även ge den anhörige 

information, som kan minska deras rädsla över att fysisk ansträngning skulle kunna skada 

patienten. 

 

"Framför allt anhöriga till den drabbade brukar bromsa hela processen. Det är 

de som säger att "gör inte det, sitt jag gör det - Du får inte". Så de är också 

rädda och har en okunskap. För de är ju inte med på den informationen som 

patienten får här på avdelningen många gånger." (sjuksköterska 2). 

 

Inställningen till det preventiva arbetet 
Analysen visade att sjuksköterskorna upplevde att inställning till preventivt arbete, egna 

värderingar och erfarenhet hos vårdpersonal påverkade hur väl patienter informerades om 

fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt. Problematiken inom denna kategori delades in i tre 

underkategorier; Olika syn på vikten av det preventiva arbetet, minskat preventivt arbete på 

grund av nyexaminerade sjuksköterskor och Skillnader i information beroende på mottagare. 

 

Olika syn på vikten av det preventiva arbetet 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av problematik kring att informationen varierade beroende 

på vem som delade ut den. De hade upplevt tillfällen då patienter inte fått någon muntlig 

information alls om vikten av fysisk aktivitet, för att de oturligt nog vårdats av sjuksköterskor 

som inte såg vikten i att informera om detta. De upplevde att vissa sjuksköterskor inte besitter 

det preventiva anlaget och att de kanske inte anser att det är deras roll att informera om fysisk 

aktivitet, utan att det är sjukgymnastens uppgift.  

 

"Jag tror inte att det är kunskapsmässigt det egentligen brister utan att jag tror 

att det ligger på ett engagemang, hur viktigt man tycker detta är och om man då 

väljer att göra det" (sjuksköterska 1). 

 

Minskat preventivt arbete på grund av nyexaminerade sjuksköterskor  

Sjuksköterskorna medgav att de har erfarenhet av att mängden information kring fysisk 

aktivitet till viss del kan minskas om avdelningen under en tid har många nyexaminerade 
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sjuksköterskor anställda. De ansåg dock att det är oundvikligt att fylla ut denna lucka av 

information så länge de nyanställda sjuksköterskorna inte har kommit in i sin yrkesroll.  

 

"Jag tror att jag upplever att för min del faller det ofta bort. Sen är jag relativt 

ny-exad så... Ja det har absolut hamnat i skymundan för min del och jag skulle 

vilja ha bättre rutin för det själv."(sjuksköterska 4). 

 

Skillnader i intensitet i det preventiva arbetet beroende på mottagare 
Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att informationen om fysisk aktivitet kunde skilja sig 

beroende på patientens ålder och hälsostatus. Sjuksköterskorna upplevde att de av automatik 

är mer pushande om det är en patient som befinner sig mitt i livet och har drabbats av en 

hjärtinfarkt för fösta gången än om det är en patient som inte är arbetsför. De ansåg att det 

alltid finns en risk med att inte se information om den fysisk aktivitet som det viktigaste när 

patienten tillhör ett äldre åldersspann. Nedan citeras två av sjuksköterskorna: 

 

"Sen har jag ju lärt mig av erfarenhet hur viktigt det är att fråga. Jag hade ju 

en patient som var över 90 år och jag kände liksom att: Jo men vi behöver 

kanske inte prata så mycket om fysisk aktivitet. Kanske mer om att hon ska 

klara sitt ADL. Men det visade sig att hon hade ett gångband hemma som hon 

gick på dagligen." (sjuksköterska 1). 

 

"En äldre patient frågar nog inte lika ofta heller..eh.. efter den informationen. 

Och så kan det nog hända att den informationen inte kommer fram." 

(sjuksköterska 5).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
För att kunna motivera val av metod övervägde författarna flera möjliga metoder. En grundlig 

sökning efter artiklar som studerade sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att 

informera om fysisk aktivitet gjordes utan att något fynd hittades och en litteraturstudie var 
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därmed uteslutet. Eftersom studien berörde sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser 

fattades beslutet att gå ut i verkligheten och därmed göra en empirisk studie. Enkätstudie 

valdes bort eftersom intervjuer ansågs vara mer givande då de tillät informanterna att prata 

fritt och lägga till erfarenheter och upplevelser som de ansåg hade betydelse i studien. 

Fördelen med enkäter hade kunnat vara att studien hade fått ett större antal deltagande och 

därmed större tillförlitlighet i resultatet.  

 

Det beslöts att göra studien med hjälp av intervjuer. Tanken var att studien skulle innehålla 

intervjuer som var 10-15 minuter långa. Några av dem blev länge och någon lite kortare 

vilket resulterade i att medellängden blev 12 minuter per intervju. De generella risker som 

finns med att ha långa intervjuer är att informanterna lätt kan sväva ut utanför ämnet och 

risken för att missa viktigt innehåll i intervjun ökar. Är intervjuerna däremot för korta så kan 

det vara svårt att få ut tillräckligt medinformation från informanten. Vad det gäller antalet 

informanter menar Kvale och Brinkmann (2009) att det både finns för och nackdelar med ett 

lågt respektive högt deltagande. För få intervjuer bidrar till ett resultat som är omöjligt att 

generalisera och för många intervjuer resulterar ofta i att det är svårt att göra några ingående 

tolkningar av intervjuerna. Vidare anser de att antalet deltagare i en intervjustudie bör 

avspegla de resurser som finns att tillgå för att utföra studien.  

 

Författarna har övervägt noga om längden på intervjuerna och om antalet intervjuer räcker 

som underlag för att få ut ett tydligt resultat och kom fram till att fler intervjuer inte behövde 

genomföras. Eftersom att tiden och resurserna för denna studie var begränsad ansågs fem 

intervjuer vara ett relevant antal. Detta beslut fattades eftersom det sammanlagda materialet 

av alla intervjuer blev så pass stort att resultatet var tydligt och konkret. Sannolikheten att 

resultatet hade förändrats vid tillägg av fler intervjuer betraktas som minimal men fördelen 

med att ha fler intervjuer som underlag skulle kunna varit att tillförlitligheten till resultatet 

hade stärkts ytterligare.  

 

Författarna har också reflekterat över att chefen på den ena avdelningen själv tog initiativ till 

att välja ut de sjuksköterskor som skulle kunna bidra med goda kunskaper till studien. Ralph, 

Welch, Norris och Irwin (2013) beskriver att makt är ett begrepp som existerar där en part är 

beroende av någon annan parts resurser eller material för att kunna utföra sina uppgifter. 

Eftersom avdelningschefen har befogenheter till att ta beslut som kan påverka 

sjuksköterskans arbete medför det också att hon/han har en viss makt. Det är därmed möjligt 
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att sjuksköterskorna som rekryterades till att medverka i studien av avdelningschefen kände 

sig skyldiga att delta. Författarna valde att använda sig av ett kritiskt förhållningssätt till detta 

då de var medvetna om att det fanns en viss risk att dessa sjuksköterskor kände en större 

press att delta eftersom de blivit rekommenderade av chefen. Efter ett noggrant övervägande 

ansågs ändå tillvägagångssättet vara godtagbart då det bidrog till en försäkran om att drygt 

hälften av deltagarna i studien skulle ha flera års erfarenhet. Eftersom studien inte hade några 

inklutionskriterier om arbetslivserfarenhet säkrades det på så sätt upp så att slumpen inte 

skulle ge ett utfall där samtliga sjuksköterskor hade låg erfarenhet. Att de sjuksköterskor som 

blivit utvalda av sin chef blev tillfrågade om frivilligt deltagande via sms kan också haft 

positiv inverkan, då ett sms möjligen upplevs mindre påträngande än ett telefonsamtal. Det 

tros därmed ha givit sjuksköterskorna mer utrymme till att själva bestämma över sitt 

deltagande. Författarna var även noggranna med att uttrycka att deltagandet var frivilligt 

under informationsträffen. 

 

 Resultatet i studien visade sig inte påverkas av hur länge sjuksköterskorna hade varit 

anställda eller om de hade någon speciell kompetens. Däremot föreföll sig svaren hos 

sjuksköterskorna som hade lång erfarenhet mer uttömmande, men såväl nyexaminerade som 

erfarna sjuksköterskor hade liknande och värdefulla erfarenheter att bidra med till studien. 

Där av visade det sig att skillnaderna i rekryteringsprocesserna på de olika sjukhusen inte 

utgjorde någon skillnad för resultatet. Vad beträffar de olika anställningslängderna hos 

informanterna sågs variationen snarare som en för studiens resultat. 

 

Intervjuerna som genomfördes gjordes på avdelningen i ett avskilt rum. Rummen låg så pass 

avsides att sjuksköterskorna inte behövde känna någon rädsla för avlyssning och eftersom de 

öppet och opåverkat pratade om såväl erfarenheter som upplevelser så upplevde inte 

författarna att informanterna kände sig obekväma i situationen. Miljön runtomkring var lugn 

och trots att de gjordes på arbetstid så upplevdes sjuksköterskorna ta sin tid och verkligen 

reflektera över de frågor intervjuarna ställde. Att miljön där intervjun sker har stor betydelse 

understryker Kvale och Brinkmann (2009). De påpekar att samtal i neutrala miljöer utan 

möjlighet till avlyssning vanligtvis ger mer uttömmande intervjuer än om intervjun görs i 

informantens arbetsrum. Mestadels svarade informanterna uttömmande och delade gärna med 

sig av sina egna upplevelser. Någon enstaka informant uppfattades kort i svaren och risken 

med att inte få tillräckligt uttömmande svar är att intervjuarna ställer följdfrågor som 

omedvetet blir ledande. Under analysen kontrollerade därför författarna att följdfrågorna inte 
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var ledande. Någon ledande fråga ställdes således inte men författarna tyckte det var av stor 

vikt att säkerhetskontrollera för att göra resultatet av studien mer tillförlitligt.  

 

Författarna valde att använda sig av en manifest innehållsanalys. Ett val som visade sig ge 

goda resultat. Författarna hade därmed inte kunnat se hur analysen skulle kunna göras på 

annat sätt. Meningsenheterna plockade författarna ut var för sig och det visade sig att de hade 

plockat ut samma enheter till stor del. Möjligheten till att fortsätta analysen på egen hand och 

sedan jämföra resultatet vid kategoriseringen fanns men ansågs inte givande då resultatet 

hade blivit detsamma.  

 

Författarna har också reflekterat över om resultatet i studien påverkas av att båda sjukhusen 

ligger i Sydöstra Sverige men kommit fram till att det inte skulle spelat någon roll om 

intervjuerna hade utförts i en större geografisk bredd, då studien inte involverar materiella 

resurser. Materiella resurser kan skilja sig från sjukhus till sjukhus medan de personella 

resurserna som studien berör inte skiljer sig i den bemärkelsen. Dock skulle höga personella 

resurser kunna bidra till att det finns mer tid till att delge information, där av kanske 

sjuksköterskorna på avdelningar med hög personell resurs inte upplever svårigheterna på 

samma vis.  

 

En av styrkorna med studien var att den inte bara utfördes på en kardiologisk 

eftervårdsavdelning utan två. Studien är ingen jämförande studie men informanternas svar på 

såväl sjukhus ett och två ansågs vara snarlika vilket innebär att studiens resultat är till nytta 

oavsett sjukhustillhörighet. Ytterligare en styrka är att studien involverar såväl de erfarna 

sjuksköterskorna som chefen rekommenderade och näst intill nyexaminerade sjuksköterskor. 

Detta för att få insikt i såväl erfarna som oerfarna sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser. 

 

Det kan dock ses det som en svaghet att studien inte utfördes på fler än två sjukhus då den 

geografiska bredden hade bidragit med ännu mer tillförlitlighet. Fem intervjuer kan också 

uppfattas tunt för att få ut ett tillförlitligt svar. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bidrar få 

antal intervjuer till ett resultat som är svårt att generalisera. Därmed kan resultatet av denna 

studie inte ses övergripa samtliga kardiologiska eftervårdsavdelningar i Sverige. Resultatet 

kan däremot ses som ett möjligt mönster.  
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Styrkan i att få med de sjuksköterskor som hade lite mer erfarenhet och som valdes ut av 

chefen kunde ju även varit en svaghet om det hade visat sig att resultatet hade påverkats av 

det - vilket det inte gjorde.  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser och erfarenhet av att 

informera patienter som haft en första hjärtinfarkt om vikten av fysisk aktivitet. Följande fynd 

kommer att diskuteras nedan; Patientens brist på mottaglighet för information, vikten av att 

göra anhöriga delaktiga, olika syn på vikten av det preventiva arbetet. 

 

Patientens brist på mottaglighet för information. 
Resultatet visade att sjuksköterskorna finner det svårt att veta hur mycket information 

patienten tar till sig då de har erfarenhet av att patienter ofta befinner sig i en chockfas under 

hela vårdtiden. Detta är problematiskt då informationen om vikten av fysisk aktivitet efter en 

hjärtinfarkt enligt Edwards, et al. (2004) har stor betydelse för patientens vidare hälsa och för 

att minska risken för en reinfarkt. Detta är i samklang med Travelbees teori om att god 

kommunikation kräver att två individer möts i en mellanmänsklig relation. Travelbee (1999) 

anser att med hjälp av god kommunikation - vilket först uppnås vid en 

tvåvägskommunikation/dialog - kan sjuksköterskan och patienten stärka banden mellan 

varandra, vilket kan göra det lättare att förmedla informationen till patienten och få denne att 

förstå att den fysiska aktiviteten är betydelsefull. Scriven (2013) benämner att ett vanligt 

misstag som vårdpersonal gör när de vill motivera patienter till livsstilsförändringar är att 

tänka: "Den här personen borde förändra sig." Det spelar ingen roll hur mycket information 

och motivation som ges, är personen inte villig och redo för förändring gör det ingen nytta. 

Att ”pracka på” någon information ökar därmed inte motivationen till livsstilsförändringar. Å 

andra sidan menar Scriven (2013) att i och med att människor i en förändringsprocess 

genomgår olika stadium där de är mer eller mindre mottagliga för information krävs det att 

sjuksköterskan identifierar vilket stadie som han eller hon befinner sig i och utgår därifrån. 

Detta för att skapa förutsättningar till att finna motivation till en livsstilsförändring.  

 

Resultatet visar på att sjuksköterskorna upplever att patienter som är i chock har svårt att ta 

till sig informationen de förmedlar. De erfor ändå att den första informationen är 

betydelsefull eftersom patienten tar till sig lite mer varje gång den upprepas. Svårigheterna 
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låg alltså i att veta hur mycket information som kunde ges innan patienten fick svårt att 

hantera den. Att informationen har betydelse stärker Hoskins och Haber (2000) betonar att 

patienter som befinner sin i en krisutlösande händelse värdesätter adekvat information om sin 

situation och hur framtiden kan komma att te sig. De menar att patienterna också tycker det är 

viktigt att anhöriga får samma information då det ökar båda parters emotionella välmående 

och underlättar det ömsesidiga stödet. Scriven (2013) menar att i stadiet där patienter ofta 

befinner sig innan de ens har börjat fundera på en livsstilsförändring behöver de främst 

utbildning och hjälp med att bli medvetna om sin situation samt vad de kan göra åt den 

menar. För att minska sjuksköterskornas osäkerhet kring hur mycket information patienten tar 

in skulle de enligt Josephson (2013) kunna be patienten återberätta helheten av den 

information som tillgivits dem. På så sätt är största delen av problemet avhjälpt.  

 

Vikten av att göra anhöriga delaktiga 
Resultatet i studien visade att sjuksköterskorna hade erfarenhet av att anhöriga besitter en 

rädsla för att fysisk aktivitet ska påverka patienten negativt och tenderar att hindra dem från 

att anstränga sig fysiskt. Detta överensstämmer med Anderssons (2012) forskning som visar 

att vissa anhöriga överbeskyddar sina närstående som haft en hjärtinfarkt. Andersson (2012) 

menar dock att det finns en grupp anhöriga som tacklar sin skyddande välvilja på ett helt 

annat sätt och istället för att bromsa, har som mål att hjälpa denne att lyckas med sina 

livsstilsförändringar. Oavsett tillvägagångssätt så kan ett övergripande ansvarstagande för 

patientens välmående ses hos anhöriga. Vidare menar Andersson (2012) att anhöriga till 

hjärtinfarktpatienter inte upplever sig bli involverade i vården runt sina närstående och 

därmed känner de sig utelämnade. Även här kan Travelbees (1999) teori om vikten av god 

kommunikation kopplas samman med studiens resultat. Travelbee (1999) beskriver god 

kommunikation som ett utbyte av tankar, känslor och attityder. Sjuksköterskan ansvarar inte 

endast över att kommunicera med patienten utan även med de anhöriga. Vikten av att 

kommunicera med de anhöriga påvisar således denna studies resultat tydligt då bristen på 

informationen till de anhöriga kan leda till att patienten hämmas i att utföra den fysiska 

belastning som hjärtat behöver efter en hjärtinfarkt.  

 

Olika syn på vikten av det preventiva arbetet 
Resultatet i studien visar dessutom på att sjuksköterskorna upplever vikten av det preventiva 

arbetet olika. Att inte se betydelsen av att informera om vikten av fysisk aktivitet efter en 
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hjärtinfarkt och därmed undvika att ge den innebär att man undanhåller information som kan 

vara avgörande för patientens vidare hälsa. Detta kan kopplas samman med sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning där MacCance och McCormack (2013) tar upp vikten av att tillge 

patienten information, presentera evidens och vilka möjligheter som finns. De poängterar att 

den information som sjuksköterskan ger kan öppna upp dörrar för patientens 

självbestämmande och delaktighet i vården. Att patienten få känna sig delaktig och ta egna 

beslut bidrar till att han eller hon upplever en tillfredsställelse med vården och en känsla av 

att bli sedd, respekterad och bekräftad menar MacCance och McCormack (2013). 

 

Andersson (2012) poängterar också vikten av att sjuksköterskan ser individen som hon/han 

vårdar som betydelsefull, vilket leder till ett engagemang för att ge patienten information, 

kunskap och verktyg för att kunna arbeta mot en livsstilsförändring. Att kunskap och 

information bidrar till en bättre hälsa och ökad fysisk aktivitet understryker också Hilal och 

Seyda (2015). I en studie där det studerades hur mängden kunskap om vikten av fysisk 

aktivitet efter en hjärtinfarkt påverkar utövandet av den visade Hilal och Seyda (2015) att om 

individuell utbildning och rådgivning ges till patienter förbättrar detta följsamheten av råden 

efter en hjärtinfarkt. Där av är det av betydelse att sjuksköterskorna arbetar preventivt och 

informerar patienterna i största möjliga mån om vikten av fysisk aktivitet. 

Slutsats 
Resultatet i studien visade på att sjuksköterskorna upplever svårigheter i att ge patienterna 

information om fysisk aktivitet på avdelningen. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att veta hur mycket information patienten 

egentligen tog in. Detta ser vi som ett stort problem då det i värsta fall skulle kunna leda till 

att sjuksköterskan blir mer återhållsam med informationen för att den inte ska "prackas på” 

patienten. Det finns ingen självklar lösning på denna svårighet eftersom varje patient tar in 

olika mycket beroende på vilket skede i bearbetningsfasen de är i. Vi anser dock att om 

informationen delges i lugn och ro, och att sjuksköterskan efterhand ber patienten upprepa 

informationen med sina egna ord så skulle sjuksköterskorna kunna bli tryggare i att 

informationen togs in. På så vis kan hon lättare märka när det är dags att stoppa då det blir för 

mycket information för att patienten ska kunna repetera den. 
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Någonting som vi också reflekterat över i detta sammanhang är de anhöriga. När det 

uppenbarligen finns en vilja och en drivkraft hos anhöriga till att hjälpa den drabbade borde 

detta utnyttjas bättre i vården. Exempelvis skulle anhöriga kunna vara med både när 

sjuksköterskorna och sjukgymnasten kommer och informerar. Detta för att verka som en 

andra kunskapskälla när patienten själv kanske inte kommer ihåg informationen som delgavs. 

Detta skulle också kunna minska risken för att de anhöriga i ren rädsla hämmar patienten från 

fysisk aktivitet. 

 

Att sjuksköterskorna upplever att hennes/hans kollegors engagemang för preventivt arbete är 

avgörande för hur grundlig information som tillges patienten är oroväckande. Det kan 

innebära att patienter i praktiken hamnar på avdelningen och möts av personal som inte lika 

ingående presenterar information som är avgörande för den framtida hälsan. På så vis 

hämmas även patientens möjligheter till självbestämmande. Detta är ett problem som är svårt 

att lösa eftersom det beror på sjuksköterskornas egna värderingar. Enda lösningen på detta 

skulle kunna vara regelbunden utbildning i vikten av att arbeta preventivt och ökad kunskap 

inom området.  

 

Framtida forskning skulle kunna inriktas mot att undersöka patienters upplevelse av att vara 

mottagare till informationen som ges. De kunskaper som studier inom både sjuksköterske-och 

patientperspektiv hade lett till, skulle kunna bidra till förbättringsarbeten.-Förbättringsarbeten 

som både hade gynnat sjuksköterskan och patienten och därmed bidragit till en bättre vård.  

Självständighet 
H. Svensson och E. Svensson har båda sökt artiklar och tagit fram fakta som har legat till 

grund till bakgrundens innehåll. Texten har arbetats fram på varsitt håll. All sammanställning, 

korrigering av text och utformning av rapporten har E. Svensson haft huvudansvaret för 

genom hela arbetet.  H. Svensson har förmedlat kontakt med verksamhetschefer, 

avdelningschefer och har även informerat och rekryterat sjuksköterskor till intervjuerna. 

Intervjutillfälle 1 höll E. Svensson i medan H. Svensson höll i intervjutillfälle 2. Metod har 

tagits fram och utförts gemensamt. De längre intervjuerna - intervju ett och två har 

transkriberats av E. Svensson och intervju tre, fyra och fem har transkriberats av H. 

Svensson. Eftersom dataanalys, resultat och diskussion krävde reflektion och samarbete så 

gjordes detta tillsammans. Referenshantering har H. Svensson haft ansvar för. 
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Bilaga 1: Verksamhetschefens tillståndsblankett. 

 
 

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 
 

Verksamhetschefens tillstånd till genomförande av studie 

Härmed godkänner jag som verksamhetschef genomförande av studien: ”En intervjustudie 

om fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt”. Jag intygar också att jag tagit del av 

informationsbrevet som berör studiens innehåll, deltagarnas integritet och rättigheter.  

 
 
 
----------------------------------                                                -------------------------------- 
För och efternamn                                                                Avdelning 
Ort Datum 
 

 

 

-----------------------------------                                               --------------------------------- 
Telefon                                                                                     Sjukhus
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Bilaga 2 - Informationsbrev till avdelningschef 

 
Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 
 
Till Dig som är avdelningschef på kardiologisk vårdavdelning Blekingesjukhuset i 
Karlskrona eller Kalmar länssjukhus.– förfrågan om medverkan i en undersökning 
 
Studier visar på att många patienter känner en oro och rädsla för att anstränga sig fysiskt efter 
att ha fått en hjärtinfarkt. Eftersom fysisk inaktivitet är en riskfaktor för att drabbas av infarkt 
är information och motivation till fysisk aktivitet en viktig del av det sekundärpreventiva 
arbetet. Vad är orsaken till denna oro och rädsla och vad kan påverka dessa patienter till att 
känna sig mer trygga med fysisk aktivitet? Eftersom hjärtinfarkt är en av Sveriges vanligaste 
sjukdomar är den frågan väl värd att studeras.  
 
I ett projekt som ska resultera i ett examensarbete på sjuksköterskeprogrammet ska vi 
undersöka detta, och därför vänder vi oss till Dig. Kan vi få lov att intervjua några av 
sjuksköterskorna på din avdelning om deras erfarenheter av att informera patienter om fysisk 
aktivitet efter en hjärtinfarkt? Vi planerar att intervjua sammanlagt 10 sjuksköterskor som 
jobbar på hjärtavdelning. Deltagandet är frivilligt och urvalet görs slumpmässigt. Ingen blir 
alltså tillfrågad av något annat skäl än att man hör till denna grupp och därmed antas ha 
erfarenheter och kunskaper att dela med sig av. 
 
Vi beräknar att intervjun tar ungefär 20 min, och för att inte missa någon information bandas 
den. Om möjligheten finns önskar vi att sjuksköterskorna får genomföra intervjun på 
arbetstid. Ifall sjuksköterskorna inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun är det 
deras fulla rätt att göra så utan att motivera varför. De intervjuades identitet och arbetsplats 
kommer inte att framgå i resultatredovisningen. 
 
Vi som ska göra den här studien går sista året på sjuksköterskeprogrammet och vårt 
examensarbete ska publiceras i januari. Arbetet görs under handledning. Om Du är 
intresserad, skickar vi gärna ett ex. till Dig när det är klart. 
 
Vänliga hälsningar 
Helén Svensson                             Ewelina Svensson    
Tel: 0704-217140                             Tel. 0709-320453 
Hesa13@student.bth.se                                ewsv13@student.bth.se  
 
Handledare: Ingrid Weiber, Universitetsadjunkt - Blekinge Tekniska Högskola  
Tel:0455-385451 
ingrid.weiber@bth.se 
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Bilaga 3 - Informationsbrev till sjuksköterskor 

 
Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 
 
 
Till Dig som arbetar som sjuksköterska på kardiologisk vårdavdelning Blekingesjukhuset i 
Karlskrona eller Kalmar Länssjukhus. 
– förfrågan om medverkan i en undersökning 
 
Studier visar på att många patienter känner en oro och rädsla för att anstränga sig fysiskt efter 
att ha fått en hjärtinfarkt. Eftersom fysisk inaktivitet är en riskfaktor för att drabbas av infarkt 
är information och motivation till fysisk aktivitet en viktig del av det sekundärpreventiva 
arbetet. Vad är orsaken till denna oro och rädsla och vad kan påverka dessa patienter till att 
känna sig mer trygga med fysisk aktivitet? Eftersom hjärtinfarkt är en av Sveriges vanligaste 
sjukdomar är den frågan väl värd att studeras.  
 
I ett projekt som ska resultera i ett examensarbete på sjuksköterskeprogrammet ska vi 
undersöka detta, och därför vänder vi oss till Dig. Kan vi få intervjua Dig om Dina 
erfarenheter av att informera patienter om fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt? Vi planerar att 
intervjua sammanlagt 10 sjuksköterskor som jobbar på hjärtavdelning. Urvalet är 
slumpmässigt. Ingen blir alltså tillfrågad av något annat skäl än att man hör till denna grupp 
och därmed antas ha erfarenheter och kunskaper att dela med sig av. 
 
Vi beräknar att intervjun tar ungefär 20 min, och för att inte missa någon information bandas 
den. Om Du inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun, är Du i Din fulla rätt att 
göra så utan att motivera varför. Vad det gäller resultatredovisningen kommer det inte att 
framgå identitet eller arbetsplats på de intervjuade. 
 
Vi som ska göra den här studien går sista året på sjuksköterskeprogrammet och vårt 
examensarbete ska publiceras i januari. Arbetet görs under handledning. Om Du är 
intresserad, skickar vi gärna ett ex. till Dig när det är klart. 
 
Karlskrona 2015-09-08 
Helén Svensson  Ewelina Svensson    
Tel. 0704-217140  Tel. 0709-320453 
hesa13@student.bth.se                            ewsv13@student.bth.se                   
Handledare: Ingrid Weiber,  
Universitetsadjunkt 
Blekinge Tekniska Högskola  
Tel. 0455-385451  
mail: ingrid.weiber@bth 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 

 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 

Intervjuguide 

Vilka är dina erfarenheter av att ge information om fysisk aktivitet till patienter som 
för första gången haft en hjärtinfarkt? 
Berätta för oss hur du upplever att patienter som haft en första hjärtinfarkt tar emot 
informationen du ger dem angående fysisk aktivitet. Vilka frågor och funderingar har 
de? 
Om du ser generellt på hur dessa patienter informeras på din avdelning. Vilken 
betydelse har då patienternas ålder och genus för hur ingående information som 
tillges? 
Vilka tror du, är de främsta anledningarna till att många av dessa patienter är mindre 
väl insatta i hur viktigt det är med fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt? 

 

Stödfrågor 

Berätta mer? 

Kan du berätta om en sådan situation? 

Hur handskas man med det? 

Har du fler exempel? 

Kan du utveckla ditt svar lite till? 

Finns det något mer du vill tillägga? 

 
 
 

Bilaga 5 - Meningsenheter. 
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Meningsenheter Kondensering Kod 

Jo, sen är det så att de är så kort 

tid på vårdavdelningen och de 

är mitt i sin chockfas. Och där 

är det så att en del kommer 

vidare från den bara på något 

dygn men en del är i chockfas 

hela vårdtiden. Och då är det 

först på besöken sen som du når 

dem faktiskt.  

Kort tid på vårdavdelningen där 

patienten är i chock-fas leder till 

svårigheter att ta in information. 

Mottaglighet för information. 

Det är jätteviktigt att man får 

med båda två, att man pratar 

och passar på om det ändå är 

besökstid och de är och hälsar 

på.  

Viktigt att informera såväl 

patient som anhöriga. 

Information till anhöriga. 

Sen tror jag eller jag vet skulle 

jag vilja säga att det är skiftande 

bland personal och både bland 

sköterskor och läkare. Hur man 

informerar, hur mycket vi gör 

det och så.  

Hur ingående och hur mycket 

information som ges varierar 

både bland sjuksköterskor och 

läkare. 

Skillnad i information. 

Alltså är du en äldre kvinna så 

tror jag kanske inte att man är.. 

utan man brukar säga att det 

räcker med promenader. Är det 

yngre man..ehh så.. eh.. kanske 

man:  ”Ja men det är viktigt.. 

Nu kör du igång med din 

träning ordentligt här igen.” 

Informationen till äldre är mer 

restriktiv medan yngre får 

tydligare direktiv. 

Olika information beroende 

på ålder. 
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Bilaga 6 - Etikkommitté Sydosts godkännande 
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Bilaga 7 – Samtyckesblankett för sjuksköterskor 

 
 
Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 
 
 
Informerat samtycke för sjuksköterskor. 

 
Informerat samtycke 
 
Intervjuerna ligger till grund för studiens syfte om att undersöka sjuksköterskans erfarenheter 
av att samtala om vikten av fysisk aktivitet med patienter som haft en första hjärtinfarkt. 
 
Den information som framkommer från intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt för 
att bevara intervjupersonernas integritet.  
Som intervjuperson kan du när som helst under studiens gång avbryta din medverkan 
  
Härmed intygar jag att jag har tagit del av ovanstående information som berör min integritet 
och studiens innehåll och samtycker till deltagande i studien. 
 
 

 

 

 

____________________________  ______________________________ 

För- och efternamn   Avdelning 

 

____________________________  ______________________________ 

Ort och datum   Telefon (mobil) 

 

____________________________ 

Sjukhus 


