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ABSTRACT 

 
The aim of this literature study was to explore the importance of rehabilitation after coro-

nary heart disease, and to describe nurses supporting function. The aim with the rehabilita-

tion is that the patient shall return to an ordinary daily life. It is important to take in to con-

sideration both physic and psychological factors in the rehabilitation program. The result 

shows that patients who has gone through some kind of  coronary heart disease and has at-

tended in the rehabilitation program were able to go back to an active life quicker than non-

attenders. The aim of the nurses teaching was to let the patients feel safety, satisfied and to 

give information about different risk factors. The nurses talent to listen, explain in under-

standable terms and empathize with the patients was highly valued. 
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INLEDNING 
 

Ischemisk hjärtsjukdom (syrebrist i hjärtmuskeln) är den vanligaste dödsorsaken i väst-

världen och svarar för hälften av alla dödsfall. Sedan 20 år tillbaka har emellertid antalet 

dödsfall klart minskat, vilket dels kan tillskrivas nya behandlingsmetoder som påverkar 

sjukdomens förlopp på ett gynnsamt sätt, dels ett omfattande preventivt arbete (Nerb-

rand & Persson, 2001).  

 
Målet med omvårdnad är att patienten bör kunna återvända till ett aktivt och oberoende 

liv med en känsla av välbefinnande. Den holistiska inriktningen är viktig för att förstå 

varje patient. Insjuknandet i hjärtkärlsjukdom och upplevelsen av det akuta omhänder-

tagandet är en stark känslomässig upplevelse som patienten kommer att bära med sig i 

framtiden. Omvårdnaden är en del av rehabiliteringen där omvårdnadsinsatserna behö-

ver vara tydliga och dokumenterade (Lidell, 1998). 

 
BAKGRUND 
 

EPIDEMIOLOGI 
 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den tredje vanligaste orsaken till sjukbidrag och förtidspen-

sion, liksom den ledande dödsorsaken både bland män och kvinnor. Cirka 40 % av 

männen och 20 % av kvinnorna mellan 45-64 år dör i hjärt- och kärlsjukdom, medan 

motsvarande siffror för åldrarna 65-74 år är 45 % för män och 35 % för kvinnor, efter 

75 år är det 45 % för båda könen (Fridlund, 1998). 

 

Behovet av kardiologisk omvårdnad har existerat så länge hjärtpatienter har vårdats på 

sjukhus, men det är först under de senaste 10 åren som ämnet har fått en vetenskaplig 

relevans och efterfrågan i Sverige. Det har skett dels genom att omvårdnadsvetenskapen 

under en period av 20 år har etablerat sig som vetenskap, dels genom att omvårdnaden 

av hjärtpatienter numera har en 10-årig vetenskapligt dokumenterad historia. Under 

1990-talets senare hälft har framväxten av kardiologisk omvårdnad tagit fart och inget 

tyder på någon förändring in på 2000-talet. Till stor del beror utvecklingen på att kar-

diologin, som är innovativ och ständigt gör nya medicinsk-tekniska landvinningar, initi-
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erar nya behov av kardiologisk omvårdnad. Ett flertal sjuksköterskebaserade interven-

tioner har givits till olika hjärtpatientkategorier under 1990-talet och effekterna av dessa 

mätts med såväl objektiva som subjektiva datainsamlingsmetoder. Sjuksköterskornas 

insatser har utvecklats från att i början enbart ske på sjukhusen till att nu börja omfatta 

omvårdnadsprogram inom primärvården. Patienter med akut hjärtinfarkt var den enda 

patientgrupp som erhöll ett systematiskt kardiologsikt omvårdnadsprogram sedan mitten 

på 1980-talet, även om det fanns medicinska uppföljningar utförda av sjuksköterskor 

tillexempel inom pacemakervården. Dessa omvårdnadsprogram utökades under senare 

delen av 1980-talet med att även omfatta patienter med kärlkramp liksom kranskärls- 

och klaffopererade patienter. Under inledningen av 2000-talet förväntas inte bara etable-

rade patientgrupperna utan även nygamla patienter bestående av hjärtsjuka kvinnor och 

äldre få tillgång till anpassade omvårdnadsprogram (Fridlund, 1998). 

 

PATOFYSIOLOGI 
 
Hjärtats kranskärl (koronarkärl) kan drabbas av försämrat blodflöde medförande myo-

kardischemi, vilket innebär otillräcklig syresättning av hjärtmuskulaturen. Myokardi-

schemi kan yttra sig som kärlkramp, hjärtinfarkt, arytmi, hjärtsvikt eller plötslig död. 

Vanligaste orsak till ischemisk hjärtsjukdom är ateroskleros i kranskärlens innersta 

kärlväggsskikt, det så kallade intiman. Aterosklerosprocessen sker långsamt och succes-

sivt och engagerar främst kärlavsnitt med kraftig turbulens i blodflödet, till exempel vid 

kärlens förgreningsställen. Sjukdomsprocessen i kärlväggen medför att artärens intima 

förtjockas med successiv förträngning av kärlens lumen (ihåligt rum i kärlen). När ate-

rosklerosskadan brett ut sig så långt att blodflödet är reducerat till mindre än hälften av 

normalt flöde uppträder myokardischemi som tecken på kraftigt försämrad syretillförsel 

(Ericson & Ericson, 2002). 

 

Kransartärernas sjukdomar utgör den vanligaste gruppen av hjärt- och blodkärlssjukdo-

mar. Som en följd av åderförkalkning (ateroskleros) uppstår förträngningar och kanske 

blodproppar i kransartärerna. Hjärtmuskeln får syrebrist och symtomen är svår bröst-

smärta särskilt vid ansträngningar (angina pectoris). Vid längre syrebrist kan en del av 

hjärtmuskeln dö vilket leder till en hjärtinfarkt (Nienstedt, Franson & Kvist, 1991). 
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Antingen det slutar med kärlkramp, blodpropp i hjärtat eller slaganfall börjar det på 

samma sätt, med skador på blodkärlens väggar, åderförkalkning. I tidigt skede ser denna 

sjukdom inte särskilt alarmerande ut, en långsam inlagring av blodfetter i kärlväggen, 

men skenet bedrar. Fettet får så småningom sällskap med kalk, kärlväggen hårdnar och 

blir oelastiskt. På vissa ställen, särskilt där kärlen förgrenar sig, kan fett- och kalkinlag-

ringarna svälla upp till förträngningarna, som bromsar blodflödet. När sådana transport-

hinder uppstår i hjärtmuskelns egna försörjningskärl, kranskärlen, eller i halspulsådror-

na, som förser hjärnan med blod, är det bäddat för kärlkatastrof. En liten klump av lev-

rat blod, någon eller några millimeter stor, ställer frågan om liv eller död på sin spets 

(Lissper, Öhman & Nygren, 1999). 

RISKFAKTORER 
 

Riskfaktorer för kranskärlssjukdom är rökning, hypertoni, diabetes, insulinresistens och 

lipidrubbningar. Även fysisk inaktivitet, övervikt, ärftliga faktorer, tidig menopaus, 

manligt kön samt psykosociala faktorer räknas till riskfaktorerna (Ericson & Ericson, 

2002). 

 

Exempel på psykosociala riskfaktorer är stress, låg utbildning och låg socialgrupp. Så-

väl sjuklighet som dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar är större i lägre socialgrupper. Stres-

sade, okvalificerade arbeten ökar risken, liksom skiftarbete och arbetslöshet. Negativa 

påfrestningar i arbetet kan motverkas av ett väl fungerande socialt nätverk och ett starkt 

socialt stöd (Lindehag, 1993). 

  

Givetvis existerar individuella olikheter - en person som är belagd med en eller flera 

riskfaktorer behöver inte utveckla sjukdom, och människor helt fria från kända riskfak-

torer kan drabbas av den. Ärftligheten har betydelse. Strävan bör vara att i största möjli-

ga utsträckning reducera riskfaktorerna för att därigenom kunna minska sjukdomens ut-

bredning bland individer som är mottagliga för den. Ju fler riskfaktorer som finns i ett 

enskilt fall, desto viktigare är preventiva insatser (Persson, 2003).  
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PSYKOLOGISKA REAKTIONER 
 
Krisen 

 

Att drabbas av en livshotande händelse, till exempel hjärtkärl sjukdom kan för många 

personer innebära en traumatisk kris. Hjärtsjukdom kan ge fysiska och psykiska men 

som kan medföra problem vid återgång till arbete och fritidsaktiviteter (Perk, 1992). 

 

Cullberg (1992) definierar en traumatisk kris som ”individens psykiska situation vid en 

yttre händelse som är av den arten eller graden att individens fysiska existens, sociala 

identitet och trygghet eller basala tillfredsställelsemöjligheter i tillvaron hotas" (s.117). 

Vid en traumatisk kris genomgår personen fyra olika stadier: chockfasen håller på från 

en kort stund till några dygn. Under den fasen har personen svårt att ta in det som hänt 

och skjuter undan verkligheten. Sjukvårdspersonal bör vänta med att ge viktig informa-

tion då personen har svårt att komma ihåg det som skett eller sagts. Reaktionsfasen va-

rar i fyra till sex veckor och under denna fas tvingas personen att öppna ögonen och se 

verkligheten. Bearbetningsfasen kan pågå upp till ett år efter traumat. Nyorienteringsfa-

sen innebär ett accepterande av att leva med ett handikapp. Ny självkänsla har återupp-

rättats och anpassning till verkligheten har skett. 

 

Emotioner 

 
Enligt Medicinsk Terminologi (Lindskog, 1997) betyder emotion sinnesrörelse och dess 

inverkan på kropp och själ. Depression utgör en oberoende risk för att återinsjukna i ny 

infarkt, rytmrubbning och att drabbas av plötslig hjärtdöd. Ångeststörningen kan yttra 

sig i så kallade paniksyndrom med attackvis uppblossande ångest i kombination med 

hjärtklappning, lufthunger och yrsel. Patienten kan uppleva utskrivningen från sjukhuset 

och hemkomsten belastande. Viktigt för patienten är då att vara i god psykisk och emo-

tionell balans för att hantera oron för sin sjukdom och alla nya krav om livsstilsföränd-

ringar som både patienten själv och omgivningen ställer (Ericson & Ericson, 2002). 
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Coping  

 
I Medicinsk Terminologi förklaras ordet coping som följsamhet eller förmåga att anpas-

sa sig till yttre och inre omständigheter, till exempel patientens förmåga att stå ut med 

smärtor, besvär etcetera och att följa givna råd (Lindskog, 1997).  

 

Det kan vara betydelsefullt att i möjligaste mån bedöma varje persons vanligaste val av 

strategier för att försöka förstå den personens mönster. Exempel på copingstrategier: 1. 

Problemfokuserade strategier: aktivitet/motion, diskutera problemet, upprätthålla kon-

troll, finna syfte/mening, försöka ändra situationen, söka stöd hos andra, söka efter lös-

ningar, använda tidigare lösningar, sätta mål, informationssökning, söka socialt stöd. 2. 

Känslomässiga strategier: oro, äta/röka, dagdrömma, bli arg, bli nervös, skylla på 

andra, förvänta det värsta, önska att vara själv, gråta. 3. Stödjande strategier: ställa pro-

blemet åt sidan, låta andra lösa problemet, pröva allt, be, sova, inte oroa sig, kompro-

missa, inte göra något, vänta ut, hoppas på förbättring, skratta bort det, acceptera situa-

tion, dra sig undan situationen. 4. Övriga: optimism, pessimism, fighting spirit, hjälp-

löshet, förnekande, önskefullt tänkande, undvikande, humor, självkontroll, konfronta-

tion, fatalism, självömkan, droger, undertryckande, isolering (Langius-Eklöf, 2001). 

 

SEKUNDÄRPREVENTION OCH REHABILITERING 
 
 
Prevention innebär att med olika medel förebygga skada eller sjukdom. Med primär 

prevention görs försök att hindra en skada att över huvudtaget uppstår. Sekundär pre-

vention innebär att försöka hindra försämring av redan uppkommen skada. Vid tertiär 

prevention försöks det att ta vara på och förbättra funktioner som finns kvar. Sekundär 

preventiva åtgärder är av särskilt stor betydelse vid kranskärlssjukdom (Lisspers m fl, 

1999). Billing (2000) skriver att mål för det sekundär preventiva arbetet är att med-

vetandegöra och minimera riskfaktorer för nya allvarliga hjärthändelser. Det sker ge-

nom adekvat medicinering och genom stöd för livsstilsförändringar. Dessa förändringar 

är svåra att genomföra och personen bör själv ta ansvar för sin sjukdom. Vidare skriver 

författaren om hur viktig personens egen uppfattning och copingförmåga är. Det har en 
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avgörande betydelse för hur personen tar ansvar för sin sjukdom. Det är även av bety-

delse att personalen lyssnar och möter personen där denne befinner sig.  

  

Perk (1992) menar att den drabbade personen behöver en individuell kombination av 

fysiska, medicinska och psykosociala åtgärder som reducerar risken för återinsjuknande. 

 

WHO: s definition av rehabilitering från 1969 lyder: 

 

”Rehabilitering av hjärtpatienter kan definieras som summan av de 

aktiviteter som behövs för att ge de bästa möjliga fysiska, mentala 

och sociala förutsättningarna för att kunna återfå en normal funk-

tion i samhället. Därvid måste fysiologiska, kliniska, psykologiska 

och sociala metoder tas i beaktande, och rehabiliteringen måste ses 

som en integrerad del av vården efter en hjärtinfarkt” (Perk, 1992. s. 

111). 

 

Hjärtrehabilitering består av fysisk träning och utbildning om riskfaktorer, samt tillsyn 

av psykologiska följdsjukdomar som kan komma efter en hjärtsjukdom. Sjukvårdsper-

sonalen som arbetar med hjärtrehabilitering var, enligt Thompson & Bowman (1998), 

optimistiska över de positiva vinsterna som uppstår för både patienten som deltar i re-

habiliteringen samt för de anhöriga. 

 

Målet med rehabiliteringen är att återställa den fysiologiska, psykologiska och sociala 

förmågan till vad den var före insjuknandet. Rehabiliteringen syftar till att återföra pati-

enten till ett så normalt liv som möjligt och att hänsyn tas till såväl fysiska som psyko-

logiska och socioekonomiska faktorer. Rehabiliteringsprocessen bör alltså starta så snart 

som möjligt efter inläggning på sjukhus och fortsätta under de närmaste månaderna. 

Den gradvisa återgången till tidigare aktiviteter och återupptagande av arbete bör börja 

diskuteras redan vid utskrivningen (Socialstyrelsen, 1998). Ett strukturerat informa-

tions- och utbildningsprogram med deltagande av flera personalgrupper och användande 

av såväl individuell som gruppinformation och moderna skriftliga samt audiovisuella 

hjälpmedel bör finnas. Den individuella uppläggningen av rehabiliteringen kräver god 
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insikt i den enskilda patientens behov och tid för dessa. Uppgiften kan i stor utsträck-

ning skötas av sjuksköterskor som koordinerar och individualiserar insatser för varje pa-

tient. I planeringen och genomförandet av den individuella rehabiliteringen bör gärna 

också en nära anhörig delta (Socialstyrelsen, 1998).  

 

SJUKSKÖTERSKANS FUNKTION 
 
Förordningars syn på sjuksköterskans funktion  

 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och sjuk-

vård, beskriver att den som svarar för omvårdnaden skall se till att åtgärderna genom-

förs på ett ändamålsenligt sätt, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är därför 

nödvändigt att personal med lämplig utbildning, kompetens och erfarenhet svarar för 

genomförandet. Flera yrkeskategorier har utbildning i allmän omvårdnad, sjuksköters-

kan har dessutom en kvalificerad utbildning i specifik omvårdnad. Omvårdnad planeras 

och genomförs så att patientens självständighet respekteras och behovet av säkerhet och 

integritet tillgodoses. Grundläggande för omvårdnaden är ett respektfullt patientbemö-

tande. Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, åter-

ställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov samt att 

minska lidandet (Kristoffersen, 1998). 

 

En del av sjuksköterskans funktionsområde är riktad direkt mot patienten, medan en an-

nan del är riktad mot ledarskap inom området. Sjuksköterskans patientinriktade yrkes-

roll är i sin tur uppbyggd av funktioner, vilka är förebyggande, behandlande, lindrande 

och rehabiliterande. Indelningen av den patientinriktade delen av sjuksköterskans yrkes-

funktion är baserad på vad som kännetecknar enskilda mottagares behov och situation. 

Sjuksköterskans ledarskapsroll innehåller delfunktioner som endast indirekt riktas mot 

patienten. Ledarskapsrollen indelas i en administrativ, en undervisande samt en profes-

sionsutvecklande delfunktion. De konkreta åtgärderna som sjuksköterskan genomför 

handlar om prevention, lindring eller rehabilitering i en kombination av delfunktioner. 

Vad som görs i det enskilda fallet beror på vilket specialistområde och vilka målområ-

den som är aktuella. Det innebär att behandlande, lindrande och förebyggande åtgärder 

sammanförs med det övergripande målet att snabbast möjligt rehabilitera patienten till 
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bästa möjliga hälso- eller funktionsnivå. Ovanstående beskrivning av sjuksköterskans 

funktionsområden är baserad på socialstyrelsens kompetensbeskrivningar SOSFS 

1995:5 och allmänna råd från Socialstyrelsen SOSFS 1995:15 (Kristoffersen, 1998). 

 

Empati 

 
Enligt Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok (2002) betyder ordet empati förmåga till 

inlevelse i andra personers reaktioner. Empati är en flerstegsprocess som uppstår i en 

ömsesidig interaktion mellan två personer och leder till att den ene förstår den andres 

känslor och situation, samt kan kommunicera sin upplevelse tillbaka. Resultatet av den 

empatiska processen är dels en inre upplevelse av att förstå en annan människas situa-

tion och känslor, dels ett yttre uttryck för den inre upplevelsen. Empati kräver att perso-

nen kan/vill kommunicera sin upplevelse tillbaka. Det finns yttre faktorer som gör att en 

del inte kan kommunicera, men det finns även inre faktorer som gör att vissa inte vill 

(Svärdson, 1999). 

 

Definitionen av empati är att förstå andra människors känslor. Sjuksköterskan bör i det 

dagliga arbetet kunna motivera patienten att fullfölja behandlingar. Han/hon bör även få 

patienten att stå ut med smärta vid omskötseln av skador, samt kunna ge psykologiskt 

stöd och hjälp åt patienter som befinner sig i såväl somatiskt som socialt och psykiskt 

svåra situationer. Dessa uppgifter kan bli svåra att genomföra om sjuksköterskan inte 

kan bygga upp en förtroendefull relation till patienten (Holm, 2001). 

 

Pedagogik 

 

En rad yttre faktorer som har med levnadssättet att göra, kan inverka ogynnsamt på 

hjärt-kärlsjukdom. För att få möjlighet att välja ett levnadssätt som minskar dessa yttre 

faktorer behövs det kunskaper om vilka faktorer som är hälsobefrämjande och vilka som 

har motsatt effekt. Förmedling av kunskap blir därför en central uppgift för sjuksköters-

korna. Vid undervisning knuten till blodcirkulationen är motivation och livsstil två cen-

trala begrepp som är avgörande för om undervisningen leder till en beteendeförändring 

eller inte. Undervisning av patienter hör till en av sjuksköterskornas viktigaste arbets-
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uppgift. En del i undervisningen riktas också mot att förebygga fortsatt utveckling av 

sjukdomen och att förhindra komplikationer (Barkve Andersen, 1998). 

 

Syftet med undervisningen är att stärka och stödja patientens kontroll över sin sjukdom 

och behandling samt förmåga att kunna hantera krav i det dagliga livet. Patient- och an-

hörigundervisning kan ses som en förebyggande angelägenhet som innefattar allt ifrån 

hälsoinformation/sekundärprevention till undervisning av patienter drabbade av en 

sjukdom/tertiärprevention. Undervisningen är en integrerad del i den totala omvårdna-

den av patienten och ingår i omvårdnadsprocessens samtliga faser: bedömning, diagnos, 

planering, genomförande och uppföljning/utvärdering. (Klang Söderkvist, 2001). 

 

Avsikten med sjuksköterskans undervisning, är att undervisningen har en förebyggande 

effekt, med tanke på att patienten bör bibehålla så god hälsa som möjligt, eventuellt för-

hindra hälsoproblem. Undervisningen kan bidra till att varje enskild människa handskas 

bättre med sin nya livssituation. Det är viktigt att patienten själv deltar aktivt i plane-

ringen av undervisningen om bättre hälsa. För att kunna förändra sin livssituation är det 

en förutsättning att han/hon kan förstå och använda sina kunskaper. Ytterligare  förut-

sättning är att sjuksköterskan skaffar sig god översikt över vad patienten har behov av 

och planerar för hur han/hon bäst  tillrättalägger undervisningen (Granum, 1994). 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet var att belysa vikten av rehabilitering efter hjärt-kärlsjukdom. 

• Vad är viktiga element i ett hjärtrehabiliteringsprogram? 

• Hur ser sjuksköterskans roll ut i hjärtrehabiliteringen? 

 

METOD 
 

Till detta arbete valdes litteraturstudier som metod. I Backman (1998) beskrivs littera-

turstudier som en komprimerad sammanställning av litteratur inom ett visst område. 

Anspråksnivån är relativt blygsam då det sällan presenteras något nytt grepp eller har 
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någon djupare analytisk ambition. Litteraturgranskningen används i första hand för en 

introducerande bakgrundsteckning i en vald fråga. 

 

LITTERATURSÖKNING 
 
Källor för litteraturstudien är vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter. Den kunskap 

som hämtades från litteraturen gällde kunskap från teorier, modeller samt tidigare un-

dersökningar inom området (Patel & Davidson, 2003). Sökningar av litteratur genom-

fördes från biblioteket på Uddevalla sjukhus och på Högskolan Trollhättan/Uddevallas 

bibliotek i Vänersborg. Databaser som PubMed, Cinahl och Elin har använts. Den sist-

nämnda är NU-sjukvårdens biblioteks egen databas, där det går att söka artiklar och tid-

skrifter. Både engelska och svenska sökord har använts. Kombinationer och träffar av 

sökorden redovisas i bilaga 1. Referenser i vetenskapliga artiklar och tidigare C-

uppsatser har använts för att finna information.  

 

URVAL 
 
Nyberg (2000) belyser att valet av material bör göras utifrån arbetets syfte. Inför detta 

arbete har ett femtiotal abstract lästs. Efter detta valdes 16 artiklar ut, och någon av de 

valda är äldre än 10 år, 1989 – 2003. Valet gjordes medvetet för att innehållet var 

passande och intressant. De artiklar som valdes bort berörde inte området. En samman-

ställning av artiklarna som använts i resultatet redovisas i bilaga 2. 

 

ANALYS 
 
Enligt Backman (1998) innebär analys att data ges en ändamålsenlig och tolkningsbar 

form så att observationsutfallet kan relateras till den ursprungliga problemställningen. 

Artiklarnas abstrakt översattes och lästes av alla tre författarna, för att se om de passade 

frågeställningarna i syftet. De artiklar som valdes översattes helt, sammanfattades och 

sorterades utifrån de ämnen som berör detta arbete, rehabilitering samt sjuksköterskans 

roll. Materialet granskades och analyserades därefter av samtliga författare ytterligare 

gånger. Utifrån artiklarnas innehåll har sedan underrubriker tillkommit, vilket gjorde det 
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lättare för vidare analys av artiklarnas resultat. Även forskningsmetoderna i artiklarna 

har granskats för att underlätta tolkningen och bearbetningen av resultaten. 

  

 
RESULTAT 

VIKTIGA ELEMENT I HJÄRTREHABILITERING 
 

De flesta hjärtpatienter i Sverige har valmöjligheten att deltaga i gruppaktiviteter som är 

arrangerade av Sveriges Nationella förening för hjärt- och lungpatienter, ett fördjup-

nings program som kallas hjärtskolan. Patienterna blir oftast informerade om hjärtsko-

lan innan de blir utskrivna från sjukhuset. Informationen ges muntligt av hälsovårdspro-

fessioner vid flera tillfällen under patientens sjukhusvistelse (Hildingh & Fridlund, 

2003). 

 

Genomförande av rehabiliteringsprogrammet 

 
Stödgrupp och struktur 

 
Fridlund, Lidell & Larsson (1989) utformade och värderade ett rehabiliteringsprogram 

för en grupp hjärtinfarktspatienter. Enligt deras synsätt bör programmet ledas av ett 

team bestående av en sjuksköterska, allmänläkare och en fysioterapeut. Tillsammans har 

de olika yrkeskategorierna en bred kunskap om omvårdnad och läkande. Sjuksköterskan 

är gruppledaren och har ansvar för att programmet genomförs och kontakten mellan pa-

tienten och de anhöriga. Hon/han kontaktar patienten vanligen redan på hjärtintensiv-

vårdsavdelningen och följer upp denna kontakt under den akuta fasen. Innan patienten 

skrivs ut från sjukhuset gör sjuksköterskan en intervju för att bestämma patientens co-

ping. Resultaten av intervjuerna formar basen för det aktuella behovet av socialt stöd. 

Sjuksköterskan diskuterar patientens behov av hjälp med distriktsköterskan och håller 

kontakt med patienten och hans anhöriga under rehabiliteringsfasen. 

 

När Farley, Wade & Birchmore (2003) utformade ett rehabiliteringsprogram, omfattade 

det sex veckor uppdelat på två timmar per vecka. De första 45 minuterna av en timme 

bestod av övervakad lätt gymnastik (t ex promenader).  Andra timmen täckte olika te-
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man varje vecka: information om hjärtsjukdomar (hjärtrehabiliteringssjuksköterska), lätt 

träning/fotvård (fotvårdsspecialist), diet (dietist), medicinering (apotekare), och stress 

(socialarbetare).  

 
I sin forskning har Fridlund m fl, (1989) funnit positiva effekter av att starta rehabiliter-

ingsgruppens aktivitet två veckor efter utskrivning från sjukhuset. Den startas med ett 

samtal mellan sjuksköterskan och patienten om livsstil, hälsa och hjärtsjukdom. Patien-

ten går igenom en fysisk träningstest fem veckor efter hjärtsjukdomen. Rehabiliterings-

gruppen träffas en gång i veckan och den startar med en fysisk del, som inkluderar en 

individuell träningsdel och en avslappnande del. Den fysiska delen följs av en psykoso-

cial del, vilken startar med en diskussion av veckans upplevelser. Ett av tolv teman av-

slutar den psykosociala delen och återupptas åtminstone en gång under rehabiliterings 

programmet. De olika teman för diskussion slås samman i två huvudområden som är 

livsstil, risker och psykosociala konsekvenser efter hjärtsjukdom. 

 

Fox, Nuttall, Wood, Wright, Arora, Dawson, Devane, Stock, Sutcliffe & Brown (2001) 

genomförde i sin forskning ett rehabiliteringsprogram inriktat på hjärtprevention och 

livsstilsförändringar. Innehållet var bland annat hembesök och frågeformulär för att ut-

forska patientens och familjens kunskap samt attityder till hjärtsjukdomsprevention. 

Även föreläsningar hölls och deltagarna inbjöds till gruppdiskussioner en vecka efter 

varje föreläsning, då de haft tid att sammanfatta fakta och formulera frågor. Vid varje 

veckoträff gjordes kontrollerad träning under en timme som var ledd av en sjukgymnast, 

inkluderat en uppvärmningsperiod med tre moment av träning och en avslappningsperi-

od. I slutet av åtta veckor hölls en träff, där varje patient fick ett individuellt tränings-

program av sjukgymnasten. Sjuksköterskorna förde protokoll över bedömningen och 

behandlingen av blodtryck, blodfetter och blodsocker. Patienternas symtom och medi-

cinska status kontrollerades allt igenom programmet och ifall de behövde vård blev de 

remitterade tillbaka till ansvarig specialistläkare.  

 
Fridlund m fl, (1989) undersökte i sin studie ett sexmånaders långt rehabiliteringspro-

gram. Tiden får ej vara för kort, då det kan ta flera månader att ta sig igenom den första 

kritiska fasen. Det är viktigt att patienten hinner bli medveten om och kan tillgodogöra 

sig fördelarna samt livslånga inflytanden från gruppen. Tiden får ej heller vara för lång, 
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då patienten kan bli beroende av den miljön. Andra negativa effekter kan vara att hjärt-

sjukdomen tar upp en alltför stor del av tänkandet och känslorna hos patienterna så att 

de identifierar sig med hjärtsjukdomen.  

 

Uppföljning 

 
Wright, Wiles & Moher (2001) studerade tjugotvå patienter med någon form av hjärt-

sjukdom. Patienterna var tillfredsställda med sjuksköterskornas förmåga att genomföra 

rehabiliteringsundersökningarna. Sjuksköterskorna fortsatte träffa patienterna, för fort-

gående kontroller av livsstilsförändringar, blodtryck och kolesterol, efter utskrivning. 

Undersökningsdata indikerade att sjuksköterskorna kände säkerhet i sin roll att inhämta 

information, utföra kliniska mätningar och diskutera livsstilförändringar. De kände även 

att de hade kunskapen och expertisen att genomföra dessa element effektivt.  

 

Henriksen & Rosenqvist (2003) fann i sin studie att de anhöriga förväntades hantera de-

lar av uppföljningsprocessen när patienten återvänder hem. Några patienter beklagade 

sig kring bristen på relevant information, klara instruktioner och vilka restriktioner som 

skulle upprätthållas. Information saknades bland annat, rörande hur mycket de kunde 

jobba, ifall de kunde springa ett halvt maratonlopp, köra bil eller använda säkerhetsbälte 

efter en by-pass operation.  Många av patienterna som blev kontaktade via telefon rap-

porterade att de var nöjda att höra av någon från hälso- och sjukvården. Patienterna 

tyckte att det kändes bra med dessa informella samtal, det ingav en känsla av att någon 

bryr sig om och lyssnar till dem. Det fanns patienter som kände att de ”drev sina famil-

jer till vansinne” med alla frågor och funderingar.  

 
I sin kvalitativa studie fann Wiles (1997) att viktiga inslag i uppföljningen sågs som 

tillgänglighet och kontakt med hälsoprofessionell personal som hade kunskap, social 

och emotionell färdighet. Det var också viktigt för patienterna att de kände sig säkra på 

att sköterskan de träffade var kompetent att genomföra de förväntade uppgifterna och 

hade nödvändig kunskap att känna igen utmärkande symtom, svara på frågor och ge råd.  
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Innehåll i rehabiliteringsprogrammet 

 
Riskfaktorer och livsstil 

 

Flera av de större riskfaktorerna som blodtryck, övervikt och blodfetter förbättrades tyd-

ligt under sjukhusets rehabiliteringsprogram. Men de förvärrades igen inom de tre första 

månaderna efter utskrivning, då de ej deltog i fortsatt rehabilitering, nästan tillbaka till 

utgångsläget. De nuvarande resultaten indikerar att fördelarna med hjärtrehabiliterings-

programmen, som följer akut kranskärlssjukdom, är endast bevarade under det första 

året (Willich, Mϋller-Nordhorn, Kulig, Binting, Gohlke, Hahmann, Bestehorn, Krobot, 

& Völler, 2001). 

 
Inte en enda av patienterna skrev eller pratade spontant om behovet av att ändra livsstil. 

Patienterna koncentrerar sig på sitt totala sammanhang, så som arbete, psykosociala liv 

och familjer, hellre än fokusera på sina fysiska problem. Specialisterna diskuterade vik-

ten av att hålla tillbaka kardiovaskulära riskfaktorer, men de hade också en realistisk syn 

på problemen i att ändra en persons livsstil, där de flesta trodde att det endast kunde gö-

ras av personen själv (Henriksen & Rosenqvist, 2003). 

 

Enligt Murray, Manktelow & Clifford (2000) bildade sociala och kulturella faktorer ba-

sen i patienternas och anhörigas uppfattning om risken för hjärtkärlsjukdomar. Vidare 

var sociala informationsnätverk den största källan till information om risken för hjärt-

kärlsjukdomar. Sjuksköterskorna upplevde brist på motion, samt diet som största risk-

faktorer. För patienterna som deltog i undersökningen var motion och diet det som stod 

högst på listan för livsstilförändring. De flesta sjuksköterskorna och patienterna ansåg 

att patienterna var villiga till livsstilsförändringar. Nästan hälften av patienterna över-

vägde att de måste förändra både sin nivå av fysisk aktivitet och sin diet. Detta hjälpte 

sjuksköterskorna att ge effektiv rådgivning till sina patienter och deras anhöriga om för-

ändringar i livsstil efter en hjärthändelse och även informera om eventuell rehabiliter-

ing. 

 
Riskerna för dålig hälsa agerar inte specifikt, utan som flera risker som agerar tillsam-

mans med varandra. Dessa risker för dålig hälsa kan påträffas överallt i patientens liv 
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och forma ett avancerat mönster. Dessa mönster bildar patientens livsstil och beteende, 

samt innebär för dålig hälsa. En sådan multifaktoriell tolkning av hjärtsjukdomsproces-

sen ur ett omvårdnadsperspektiv visar på stora krav hos omvårdnadspersonalen. De bör 

förstå och stödja patienten så att denne kan se riskmönstret och förstå att det kan leda 

till hjärtsjukdom. Personalen kan vidare hjälpa patienten att ändra sin livsstil till ett häl-

soförbättrande mönster och att bibehålla det. De observerar, uttrycker och omfattar dock 

inte alla risker som påverkar patientens hälsa, trots att så många risker som möjligt vägs 

in i ett multifaktoriellt närmande (Fridlund m fl, 1989). 

 

Coping 

 
Wyer, Earl, Joseph & Harrison (2001) belyser i sin studie att klara skillnader finns 

bland hjärtsjuka patienter i användandet av copingstrategier. Intervjuer gjordes med to-

talt 21 patienter, varav nio deltog i ett hjärtrehabiliteringsprogram och 12 deltog inte. De 

som deltog var mer villiga att själva vara kontrollerande i sitt tillfrisknande. De använde 

rehabiliteringsprogrammet som ett sätt att ta ansvar för att förbättra sin hälsa och mins-

ka risken för återfall. De var också mer villiga att använda informationssökande vägar 

till följsamhet, medan icke-deltagarna använde undvikande/underskattande av copingst-

rategier. Deltagarna i hjärtrehabiliteringsprogrammet såg sig själva som ansvariga för 

sin egen hälsa och åstadkom mer för en bra hälsa än att bara ta tabletter. Majoriteten av 

icke-deltagarna ansåg att deras tillfrisknande var något som den medicinska professio-

nen hade mer ansvar över än de själva. De som deltog i rehabiliteringen såg oftast sin 

hjärtsjukdom som ett tecken på bakomliggande, kronisk kärlsjukdom. Icke-deltagarna 

minimerade storleken på sin hjärtsjukdom och jämförde också sig själva med de som 

var sämre. Jämförelser som denna kan användas att reducera osäkerheten och höja för-

troendet för den egna hälsan.  

 

Emotion  

 
Enligt Turner, Evans, Bethell & Goddard (2003) så sker en avsevärd förbättring angå-

ende välbefinnande, depression och ångest hos patienter som deltar i hjärtrehabiliter-

ingsprogram. Det är viktigt att rehabiliteringsprogrammen i möjligaste mån är individu-

ellt anpassade, så att varje patient får sina behov tillgodosedda.  



 

 16

 

King, Humen, Smith, Phan & Teo (2001) intervjuade trehundrafyra patienter två veckor 

och sex månader efter utskrivning från sjukhuset.  De patienter som var starka i sig själ-

va, med en stark motivation till att bli bra och hade ett stort socialt stöd omkring sig, vi-

sade sig vara de som oftast fullföljde rehabiliteringsprogrammen. 

 
Sjuksköterskornas uppfattningsförmåga angående patienterna känslor, som oro och ång-

est, varierar beroende på hur länge de har arbetat. Även erfarenheten de har inom hjärt- 

och kärlsjukdomar har en betydande roll (Heikkilä, Paunonen, Laippala & Virtanen, 

1998). Patienterna ansåg att det var viktigt att sköterskorna hade sociala och emotionella 

färdigheter som kan göra det möjligt för patienten att dela sin oro och känna stöd (Wi-

les, 1997). 

 

Fridlund m fl, (1989) föreslår att de resurser som är nödvändiga för att möta och uppfyl-

la patientens behov, vilja och önskan, gör det möjligt för sjuksköterskor och annan om-

vårdnadspersonal att utveckla sina stödåtgärder. Målet för omvårdnadspersonalen bör 

vara att hjälpa och stimulera patienten till en livslång livsstilsförändring genom förbätt-

rat socialt stöd och minskad livsstress. Sådana kvaliteter från patientens synsätt kan 

genomföras genom utbildning, guidning och övervakning av alla inblandade parter i pa-

tientens sociala nätverk avseende hjärtsjukdomen, dess prognos, risk och vård. Bibehål-

lande och stärkande av psykosocialt stöd och integritet är viktigt eftersom stress hotar i 

stort sett alla aspekter av livet. 

 

SJUKSKÖTERSKANS ROLL I HJÄRTREHABILITERINGEN 
 
McHugh, Lindsay, Hanlon, Hutton, Brown, Morrison & Wheatley (2001) värvade 98 

patienter som var uppsatta på väntelista för en by-pass operation efter hjärtkärlssjuk-

dom. Patienterna blev slumpmässigt tilldelade vanlig vård eller ett sjuksköterskelett in-

terventionsprogram. Det visade sig i studien att de patienter som tillhörde det sjukskö-

terskeledda interventionsprogrammet var mycket tillfredställda med servicen och rap-

porterade ökade nivåer av information om operationen, stöd i livsstilsförändringar samt 

sänkte oro och ångest för patienter samt deras familjer.  
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Varje sjuksköterska har sin grupp patienter och fortsätter att träffa dem under hela reha-

biliteringens gång. Under första träffen informerar sjuksköterskorna om hjärtsjukdomar 

och behandlingar, samt förbereder för kommande träffar. Sjuksköterskorna gör sig alltid 

anträffbara mellan träffarna genom att tillhandahålla ett telefonnummer inom projektet. 

Ifall viktiga medicinska eller psykiatriska problem belystes under första träffen, arran-

gerade sjuksköterskorna med behandling och/eller remiss så snart som möjligt. Sjukskö-

terskornas uppläggning av efterföljande träffar styrs av förslag från andra team med-

lemmar, inkluderande andra projektsköterskor och psykiatriker (Cossette, Frasure-Smith 

& Lespérance, 2001). 

 
Pedagogik 
 

Enligt Kloster (1997) kunde sjuksköterskorna se på patienterna om de hade förstått den 

givna informationen eller ej. Det är viktigt att sjuksköterskorna har pedagogiska kun-

skaper, samt kunskaper om det de ska undervisa/informera om. Flera av sjuksköterskor-

na ansåg att målet med undervisningen var att ge patienterna trygghet och tillfredställel-

se. Vidare menade sjuksköterskorna att de undervisade när de gjorde andra saker för och 

med patienterna, så de tänkte inte specifikt att de undervisade. 

 

Wright m fl, (2001) visar med sin studie att sjuksköterskorna var komfortabla och säkra 

i att samla faktisk information om patienternas tillstånd och medicinering, diskutera 

symtom och livsstilsförändringar, samt att genomföra kliniska mätningar. Några sjuk-

sköterskor visade mindre kunskap eller vilja i att utforska patienters bekymmer, samt 

mindre kunskap att utforska patienters egen förståelse för deras tillstånd, medicinering 

och prevention. Att ge information på ett sätt så att patienten förstår och engagerar sig är 

ett viktigt område, där mer utbildning krävs. 

 
Hilding och Fridlund (2003) fann i sin studie att kunskap om jämlika stödgrupper är 

viktig bland sjukvårdspersonalen. Det ökar kommunikationen med patienterna om vär-

det av sådana grupper i långsiktig rehabilitering. Att få adekvat information efter en 

hjärthändelse gör det möjligt för patienterna att fatta egna beslut om de vill medverka i 

jämlika grupper eller inte. Sjuksköterskan har en viktig del i att identifiera rätt stöd-

grupp, ge patienten och de närmast anhöriga tydlig information om dessa grupper. 
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De primära fördelarna med sjuksköterskeledd vård som identifierades av patienterna var 

tiden som sjuksköterskorna spenderade med dem vid undersökningen och deras kun-

skaper i att lyssna, försäkra och uppmuntra patienterna. Patienterna satte sjuksköters-

kornas tid vid dessa undersökningar i kontrast till den jäktade atmosfären vid läkarbesö-

ken. De noterade att de kände sig på samma nivå som sjuksköterskorna och kände där-

för sig mer avslappnande än vid deras läkarbesök och de kunde prata, anförtro sig och 

diskutera saker öppet (Wright m fl, 2001). 

 

Empati  

 

Heikkilä, Paunonen, Laippala & Virtanen (1998) belyser med sin studie att det var en 

betydande skillnad mellan sjuksköterskornas uppfattningsförmåga av patienters rädsla 

och rädslan rapporterad av patienterna på VAS-skalan, relaterad till kranskärlsröntgen. 

Sköterskornas uppfattning av den individuella intensiteten hos patienternas rädsla var 

motsägelsefullt så att, före en kranskärlsröntgen fanns en tendens att överskatta intensi-

teten i rädslan och efter undersökningen underskattades intensiteten i rädslan. (VAS-

skalan, Visuell Analog Skala; en skattningsskala för att mäta och beskriva subjektiv 

smärta). 

 

Sjuksköterskornas förmåga att lyssna, förklara i förståliga termer och empatisera med 

patienter värderas högt. Att sjuksköterskorna hade dessa uppmuntrande förmågor resul-

terade inte i att patienterna såg dem som bristande i status eller annan professionell kun-

skap. Det noterades att sjuksköterskorna kunde vara kraftfulla om det behövdes och att 

de var effektiva. En typisk kommentar från patienterna var att det var lättare att prata 

med sjuksköterskorna, för doktorn har alltid bråttom (Wright m fl, 2001). 

 

Med sin studie belyser Wiles (1997) att rehabiliteringssjuksköterskornas sociala och 

känslomässiga färdigheter värderas högt av patienterna. Sjuksköterskorna beskrevs ofta 

som tillgängliga, lätta att prata med och stödjande. Möten med sjuksköterskorna omta-

lades som avslappnande, informationsgivande och ”ett skratt”. Sjuksköterskorna ansågs 

alltid ha tid att diskutera problem och bekymmer.  



 

 19

 

She’s a lovely person…She knows how I feel, she is 

wonderful, really wonderful. She is very patient and 

willing to explain everything (s. 732 a. a.) 

 

 

DISKUSSION 

METOD 

 
NU-sjukvårdens nya databas ELIN är ett utmärkt redskap när det gäller artikelsökning. 

Det går att söka både enskilda artiklar via sökord, men man kan även söka tidskrifter 

och använda sökord direkt i dessa. Artiklarna finns i abstrakt eller fulltext, vilket var 

mycket tidsbesparande, då fler sökningar fick göras under arbetets gång. Enligt Hansson 

(2002) bör moment som abstract, nyckelord, introduktion, metod, resultat, diskussion, 

acknowledgement samt referenser ingå i en vetenskaplig artikel. Detta har beaktats i ur-

valet av artiklar till detta arbetets resultat för så hög tillförlitlighet som möjligt. Många 

vetenskapliga tidskrifter har hemsidor som uppdateras ofta vilket ger möjlighet att hålla 

sig ajour med utvecklingen. Från dessa hemsidor finns också möjligheten att genom 

länkar söka vidare för att finna ytterligare intressant material (Patel & Davidson, 2003). 

 

I början av sökningarna var det svårt att kombinera sökorden på ett bra sätt. Efter ett an-

tal sökningar uppdagades vad som var intressant att lägga betoning på och då blev det 

lättare att finna mer centrala begrepp att söka på (Patel & Davidson, 2003). Att finna lit-

teratur angående sjuksköterskans roll i hjärtrehabilitering har inte varit lätt och då valdes 

att söka på sjuksköterskans roll i rehabilitering mer generellt. Nackdelen med detta be-

slut gav många träffar och mycket att läsa igenom.  

 

Flera artiklar valdes bort efterhand för de var litteraturundersökningar. Fridlund, Lidell 

& Larsson (1989) är en äldre artikel som valts att användas, eftersom den besvarar syf-

tet på ett relevant sätt. En norsk artikel som handlar om hur sjuksköterskorna tar tillvara 

på sin pedagogiska funktion och hur patienterna upplever detta på en ortopedavdelning 
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har använts. Detta val gjordes för att artikeln visar sjuksköterskornas pedagogiska funk-

tion på ett bra sätt.  

RESULTAT 
 
Viktiga element i hjärtrehabilitering 

 
I samband med studien fann författarna till detta arbete att patienter som genomgått nå-

gon form av hjärt-kärl sjukdom har många frågor och funderingar. Det föreligger en 

osäkerhet angående bland annat fysiska aktiviteter hos dessa patienter. Många är rädda 

att drabbas igen och har svårt att veta hur de kan fortsätta med sina liv. De är därför i 

behov av undervisning och stöd. Det är viktigt att de får information både om fysiska 

och psykosociala riskfaktorer och samtidigt ett stöd så de kan gå vidare. Eftersom pati-

enternas funderingar rör sig om både medicinska och psykosociala frågor är det viktigt 

att olika professioner finns runt patienterna, som ett rehabiliteringsteam. Ett team kan 

till exempel bestå av en kardiolog som kan besvara medicinska frågor, en sjukgymnast 

som hjälper till med den fysiska aktiviteten, en kurator för sociala frågor och en sjuk-

sköterska som informerar och stöttar patienten. 

 

Billing (2000) påpekar att sekundärprevention som inbegriper psykologisk terapi är 

ännu inte så allmänt förekommande. Rehabilitering inriktas fortfarande på de flesta håll 

främst på kroppen, då patienterna oftast erbjuds rådgivning om kost, motion och rök-

ning. Behovet av att patienterna får bearbeta svåra känslor och lära sig beteendeföränd-

ring genom stresshantering är på de flesta ställen fortfarande dåligt tillgodosett. Coping-

förmåga och den egna uppfattningen om sin situation är avgörande för om och hur pati-

enten tar eget ansvar för sin sjukdom. Detta är viktigt att vårdpersonalen tar hänsyn till 

och bemöter patienten där han/hon befinner sig.  

 
Genomförande av rehabiliteringsprogram 

 
Ett rehabiliteringsprogram där synsättet fokuserade på olika yrkeskategorier med en 

bred kunskap om omvårdnad och rehabilitering, utformades av Fridlund m fl, (1989). 

Rehabiliteringsgruppen bestod av en sjuksköterska och sex till tio patienter. Träffarna 

startades med en diskussion om hjärtsjukdomar, livsstil och hälsa. Vidare hade varje pa-



 

 21

tient ett individuellt träningsprogram, som hade utarbetats tillsammans med sjukgym-

nast. Alltsammans avslutades med en avslappnande del. Fox m fl, (2000) inriktade sig 

också i sin forskning angående rehabiliterings programmet på föreläsningar om hjärt-

sjukdomar och livsstilsförändringar. Diskussionerna som kom upp på träffarna gav pati-

enterna en känsla av att någon lyssnade och gav dem nytt hopp efter hjärtsjukdomen. 

Här fick varje patient också ett individuellt träningsprogram som sedan avslutades med 

en avslappnande del. 

 

Det är viktigt att stödgruppen är liten menar Fridlund m fl, (1989), då det ger möjlighet 

att ställa frågor, få rådgivning och samtal med sjuksköterskan. Liserud Smebye (1997) 

menar att när patienten kommer i konflikt som de upplever betungande, är det inte sjuk-

sköterskans uppgift att lösa konflikten åt patienten, utan ställa frågor och försöka belysa 

saken från olika håll. På det sättet kan patienten få en vidare syn på sin situation. 

 

Författarna till detta arbete anser att ett rehabiliteringsprogram behövs för de flesta 

hjärtpatienters tillfrisknande och välbefinnande. Den optimala hälsan kan lättare uppnås 

genom ett mer individuellt rehabiliteringsprogram uppfattas där hela personen upp-

märksammas och inte bara hjärt-kärlsjukdomen. En uppföljning är ofta bra då frågor 

angående sjukdomen kan dyka upp när patienten har varit hemma ett tag och all infor-

mation har fått sjunka in ordentligt. 

  

De flesta patienterna upplevde en tillfredställelse med sjuksköterskans informella samtal 

enligt Henriksen & Rosenkvist (2003). Patienterna kände att sjuksköterskan tog sig tid 

att lyssna och bry sig. Det fanns patienter som upplevde att sjuksköterskan hade god 

kunskap om hjärtsjukdomen, kunde svara på frågor och ge goda råd. Medan vissa pati-

enter upplevde att informationen var dålig vad gällde vissa dagliga sysslor såsom hur 

mycket dom kunde jobba och träna bland annat. Många patienter tyckte att informatio-

nen de fått var otillräcklig, då informationen inte täckte det sociala stödet, ändrad kost-

hållning, utan mest fysisk träning samt rökvanor (Fridlund, Jonsson, Spångberg, Thors 

& Larsson, 1998).  
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Innehåll i rehabiliteringsprogram 

 
Till de riskfaktorer som inte är påverkbara hör kön, ålder och ärftlig benägenhet för 

hjärt-kärlsjukdom. De viktigaste av de påverkbara riskfaktorerna är högt blodtryck, rök-

ning och blodfettsrubbningar. Kombination av dessa riskfaktorer utgör största risken för 

insjuknande. Ytterligare riskfaktorer som är förenade med ökad risk för hjärt-

kärlsjukdom är övervikt, diabetes och bristande fysisk aktivitet. Även sociala faktorer 

har betydelse, enligt senaste decenniernas forskning, för risken att drabbas av hjärt-

kärlsjukdom. Flera av riskfaktorerna är delvis beroende av livsstil och hälsobeteende, 

därför har det varit naturligt att försöka förebygga hjärt-kärlsjukdom genom program för 

förändrad livsstil (SBU-rapport nr 134, 1997). 

 

När patientens livsstil bedöms som en stor och komplex risk för hjärtsjukdom krävs det 

att patienten får stöd under en längre tid än dagens sjukhusvistelse. Det går i konflikt 

med det faktum att dagens medicinska vård tenderar att kortas ned i enlighet med mer 

sofistikerade tekniska och farmakologiska metoder. Enligt nuvarande kunskap bör reha-

biliteringen efter hjärtsjukdom förlängas och förbättras för att ge patienten möjligheter 

att nå optimal ”klara av” kapacitet (Fridlund m fl, 1989). I de fall rehabilitering inte är 

möjlig eller framgångsrik blir patienterna tvungna att acceptera den drastiska sänkning-

en i livskvaliteten. Det finns specialister som inte tror att alla patienter kan ha fördel 

från rehabiliteringen, men att alla patienter bör ha någon typ av sekundärpreventiv råd-

givning (Henriksen & Rosenqvist, 2003). 

 

I omvårdnaden ses ofta känsloladdade reaktioner från patienter som börjar få klart för 

sig vad sjukdomen och behandlingen kommer att innebära. Reaktioner kan komma från 

anhöriga som är oroliga och som inte förstår vad som pågår och ibland även från arbets-

kamrater. De reaktioner som möts kan vara vrede, skuldkänslor, rädsla, förnekande, 

ångest och ibland depression och självmordstankar (Faulkner, 2000). 

 

Författarna menar att det är viktigt att tillgodose patienternas hela problematik i rehabi-

literingsprogrammet. Både psykiska och fysiska behov bör tillgodoses och behandlas. 

Det är inte alltid det passar alla patienter att delta i olika rehabiliteringsprogram. Vissa 

patienter kan tycka att det är pinsamt att utföra fysiska aktiviteter i grupp eller att tala 
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inför andra patienter. De blir då hämmade och får ej svar på sina funderingar. Dessa pa-

tienter är viktiga att fånga upp och erbjuda enskilda samtal med tillexempel en krans-

kärlssjuksköterska utöver det sedvanliga återbesöket hos doktorn.  

 

Sjuksköterskans roll i hjärtrehabilitering 

 
Möjligheten att använda hälsoupplysning som ett offensivt medel för bättre hälsa beto-

nas i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Hälsoupplysning bör i högre grad in-

tegreras i den befintliga hälso- och sjukvårdsverksamheten och förekomma i alla dess 

faser. Rådgivningen bör vara en integrerad och självklar del av all sjukvårdspersonals 

arbete (Bergstrand, 2004). 

 

Low (2003) belyser i sin studie att sjuksköterskan är den sammanhållande personen i 

vårdteamet. Sjuksköterskan har bra kunskap och information angående patienternas 

kondition och om patienten har den konditionen att de orkar delta i rehabilitering eller 

inte. Det är sjuksköterskans ansvar att delge övriga yrkeskategorier om patientens kon-

dition, samt ge patienten information om vad kan tänkas vara bra. Sjuksköterskan och 

patienten sätter tillsammans upp mål för patienten i rehabiliteringen. Det är omöjligt att 

exakt veta hur en enskild individ i en speciell situation tänker och känner, eftersom var-

je människas reaktioner är individuella och påverkade av personliga erfarenheter och 

individens unika livshistoria. Vad som däremot är möjligt är att försöka göra sig en bild 

av en annan människa genom det han/hon berättar och på så sätt öka sin förståelse för 

hur personen ifråga reagerar. Det empatiska förhållningssättet utvecklas då naturligt av 

sig själv. Patienten kan ibland tvivla på om sjuksköterskan har tillräcklig empatisk för-

måga för att förstå just honom eller henne, speciellt om sjuksköterska är ung (Faulkner, 

2000). Wiles (1997) kom fram till att en viktig aspekt för patienterna är att de känner 

sjuksköterskans uppmärksamhet och det kan leda till att patienterna har lättare att öppna 

sig. I de fall där sjuksköterskan delar med sig av sina erfarenheter om patienter med lik-

nande problem, kan patienterna känna igen sig och känna att de inte är ensamma om sitt 

problem.  

 

McHugh m fl, (2001) fann i sin studie att patienter som deltog i hjärtrehabiliteringspro-

gram, ledda av sjuksköterskor, slutade mer sannolikt att röka och hade större framgång i 
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viktminskning än de patienter som valde att icke deltaga i programmet. Författarna till 

detta arbete anser att det McHugh m fl funnit i sin studie låter rimligt. Att deltaga i en 

grupp och få stöd samt rådgivning av sjuksköterskorna underlättar i en besvärlig situa-

tion, som att sluta röka eller förändra diet.  

 

När det gäller sjuksköterskans roll i rehabiliteringen anser författarna att hon är en vik-

tigt sammanhållande länk mellan patienterna och övriga vårdgivare. Sjuksköterskan har 

i sin profession oftast en förmåga att möta upp patienterna på den nivå de befinner sig 

och planera omvårdnaden utefter nuläge.  

 

KONKLUSION 
 
Viktiga element i hjärtrehabilitering är en bra sammansättning av grupperna där patien-

terna kan ha utbyte av varandras erfarenheter. Rehabiliteringsprogrammen bör vara in-

dividuellt utformade så att varje patient får den hjälp de behöver. Det är viktigt att fånga 

upp patienterna i ett tidigt skede samt att en bra uppföljning finns utformad. Innehållet i 

rehabiliteringsprogrammet bör ta hänsyn till såväl fysiska som psykiska aspekter.  

 

I detta arbete har det framkommit att de patienter som deltagit i sjuksköterskeledda re-

habiliteringsprogram har känt att de har fått stöd i livsstilsförändringar, samt känt mins-

kad oro och ångest. Målet med sjuksköterskornas undervisning var att patienterna skulle 

känna trygghet, tillfredsställelse samt att ge information angående olika riskfaktorer. 

Sjuksköterskornas förmåga att lyssna, förklara i förståliga termer och att empatisera 

med patienterna värderades högt.  

 

Rehabilitering i samband med hjärt-kärlsjukdom känns som ett aktuellt ämne. En under-

sökning av landets alla kommuner huruvida ett rehabiliteringsprogram med uppföljning 

finns utformat eller inte är en intressant fråga att forska i, anser författarna till denna 

studie. Detta på grund av att det har förekommit diskussioner i media angående olikhe-

ter i landet gällande vård av akut hjärt-kärlsjuka. 
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BILAGA 1 
 
Översikt över använda databaser, sökord, kombinationer och antal träffar. 
 
Databas   Sökord  Antal träffar 
 
ELIN   rehabilitation                     48 
 
ELIN   nurse role                   4 
 
ELIN   risk factors            1 438 
 
ELIN   secondary prevention                67 
 
ELIN   heart attack                 13 
 
ELIN   rehabilitation+ 
   nurse  role                   0 
 
ELIN   rehabilitation+ 
   risk factors                   8 
 
ELIN   rehabilitation+ 
   secondary prevention                  7 
 
ELIN   rehabilitation+ 
   heart attack                   2 
 
ELIN   riskfactors + 
   secondary prevention                  6 
 
ELIN   riskfactors+ 
   heart attack                    4 
 
CINAHL   rehabilitation + 
   nurse role + 
   heart attack                   16 
 
CINAHL   nurse role                210 
 
CINAHL   heart attack                523 
 
CINAHL   rehabilitation           53 416 
 
CINAHL   riskfactors           30 599 
 
CINAHL   secondary prevention               606 
 
Pub Med   rehabilitation             5 337 
 



 

 

Pub Med   nurse role              7 112 
 
Pub Med   riskfactors          278 577 
 
Pub Med   secondary prevention           20 216 
 
Pub Med   heart attack            94 675 
 
Pub Med   nurse role + 
   rehabilitation                   17 
 
Pub Med   rehabilitation + 
   riskfactors                  585 
 
Pub Med   rehabilitation + 
   secondary prevention                 181 
 
Pub Med   rehabilitation +  
   Heart attack                1 237 
 
Pub Med   rehabilitation + 
   nurse role +  
   riskfactors                      3 
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BILAGA 2 
 

Översikt över vetenskapliga artiklar använda i resultatet. 
 

Författare/år Titel Syfte Metod/urval 
Cossette, Frasure-
Smith & Lesper-
ance (2001). 

Clinical implica-
tions of a reduc-
tion in psycho-
logical distress on 
cardiac prognosis 
in patients partici-
pating in a psy-
chosocial inter-
vention program. 

Undersöka minskning i 
psykologisk oro hos patien-
ter som haft hjärtinfarkt.   
 

Frågeformulär till 344 
patienter med hjärtin-
farkt som fick 2 hem-
besök efter negativt re-
sultat i frågeformuläret 
om generell hälsa. 

Farley, Wade & 
Birchmore (2003). 

Factors influenc-
ing attendance at 
cardiac rehabilita-
tion among coro-
nary heart disease 
patients. 

Undersöka orsaker till icke-
deltagande i hjärtrehabili-
tering bland hjärt-kärlsjuka 
patienter. 

Demografisk mätning 
på 85 hjärt-kärlsjuka 
patienter, av vilka 34 
deltog i hjärtrehabili-
tering. 
 

Fox, , Nuttal, 
Wood, Wright, 
Arora, Dawson, 
Devane, Stock, 
Sutcliffe & Brown 
(2000). 

A cardiac preven-
tion and rehabili-
tation programme 
for all patients at 
first presentation 
with coronary ar-
tery disease. 

Utveckla och testa hjärtfö-
rebyggande rehabiliterings-
program för att uppnå icke 
förändrad livsstil, risk fak-
torer och terapeutiska mål 
för första gångs patienter 
med ansträngningsangina, 
akut kärlsyndrom eller 
kärlvidgning. 
 

En beskrivande studie 
med ett sjukhusbaserat 
12 veckors patient po-
liklinik program.  158 
patienter deltog. 

Fridlund, Lidell, & 
Larsson (1989). 

A caring perspec-
tive on rehabilita-
tion after myocar-
dial infarction; a 
theoretical 
framework and a 
suggestion for a 
rehabilitation pro-
gramme. 

Presentera en teoretisk 
grund för omtanke i rehabi-
literingsfasen och omvård-
nad i rehabiliterings pro-
grammet för hjärtinfarkts-
patienter. 

Teoretisk presentation.
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Heikkilä, 
Paunonen, 
Laippala & Virta-
nen (1998). 

Nurses´ ability to 
perceive patients 
fears related to 
coronary arte-
riography. 

Beskriva likheter i förmå-
gan att uppfatta patienters 
rädsla relaterad till krans-
kärlsröntgen hos 180 pati-
ent-sköterske par. 
 

Frågeformulär till 180 
patienter och 31 sjuk-
sköterskor. 

Henriksen & Ro-
senqvist (2003). 

Understanding 
cardiac follow-up 
services –  a quali-
tative study of pa-
tient, healthcare 
professionals, and 
managers. 

Utforska erfarenheten och 
förståelsen från de involve-
rade i uppföljningen efter 
en kardiovaskulär händelse.

En kvalitativ studie. 
Undersöknings meto-
den bestod av frågor, 
telefonundersökningar 
och djupintervjuer med 
492 patienter. 
 
 

Hildingh & Frid-
lund (2003). 

Participation in 
peer support 
groups after a car-
diac event: a 12-
month follow-up. 

Jämföra patienter som del-
tagit i hjärtrehabilitering 
med de som inte deltagit, 
angående deras tillfrisk-
nande och överlevande. 
 

220 patienter med 
hjärtinfarkt besvarade 
3 olika frågeformulär. 

King, Humen, 
Smith, Phan & Teo 
(2001). 

Psychosocial 
components of 
cardiac recovery 
and rehabilitation 
attendance. 

Undersöka relationerna 
mellan demografiska fakto-
rer, specifik psykosociala 
faktorer och deltagande i 
hjärtrehabiliteringsprogram.

Intervjuer med 304 pa-
tienter utskrivna från 
sjukhuset efter akut 
hjärtinfarkt och/eller 
by-pass operation. 
 

Kloster (1997). Hvordan ivaretar 
sykepleierne sin 
pedagogiske funk-
sjon og hvordan 
opplever pasien-
tene dette? 

Undersöka hur sjuksköters-
kan fullföljer sin lärande 
roll i praktiken. 

Fältstudie på en orto-
pedisk vårdavdelning. 
Åtta patienter i ålder 
20 till 85 år. Fyra män 
och fyra kvinnor. 

McHugh, Linsay, 
Hanlon, Hutton, 
Brown,  Morrison 
& Wheatley 
(2001). 

Nurse led shared 
care for patients 
on the waiting list 
for coronary ar-
tery bypass sur-
gery. 

Utvärdera effektiviteten av 
sjuksköterskeledda vård-
program.  
 

121 patienter som 
slumpmässigt tilldela-
des vanlig vård eller 
sjuksköterskelett inter-
ventionsprogram. 
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Murray, Mankte-
low & Clifford 
(2000). 

The interplay be-
tween social and 
cultural context 
and perceptions of 
cardiovascular. 

Att utforska vilken påver-
kan som sociala och kul-
turella faktorer har på 
uppfattningen av patien-
tens risk för hjärt- och 
kärlsjukdomar samt för-
väntande förändringar i 
livsstil. 

Kvalitativa och kvantitati-
va undersökningsmetoder. 
Urvalet bestod av 10 pati-
enter efter sin första hjärt-
infarkt, 10 anhöriga och 10 
sjuksköterskor. 
 

Turner, Evans, 
Bethell & God-
dard (2003) 

Psychological as-
sessments for car-
diac rehabilitation 
patients. 

Att ta reda på psykologis-
ka förändringar efter 
hjärtrehabilitering. 

Totalt 1403 patienter som 
påbörjat hjärtrehabiliter-
ingsprogram under 51 må-
nader besvarade frågefor-
mulär. 

Wiles (1997). Empowering prac-
tice nurses in the 
followup of pa-
tients with estab-
lished heart dis-
ease: lessons from 
patients´ experi-
ences. 
 

Att ta reda på hur sjuk-
sköterskeledd uppföljning 
efter utskrivning fungera-
de och vad patienterna 
ansåg vara viktigast. 

Kvalitativ. Djupintervjuer 
av 22 patienter med etable-
rad hjärtsjukdom. 14 män 
och 8 kvinnor mellan 34 
och 79 år. 

Willich, Müller-
Nordhorn, 
Kuling, Bining, 
Gohlke, 
Hahmann, 
Bestehorn, 
Krobot & Völler 
(2001). 

Cardiac risk fac-
tors, medication, 
and recurrent 
clinical events af-
ter acute coronary 
disease. 

Fastställa långsiktig ut-
veckling av hjärt riskfak-
torer, återkommande kli-
niska händelser och hjärt-
behandling för patienter 
som genomgår rutin 
hjärtbehandlingsterapi på 
sjukhus. 

2 441 patienter (78 % män, 
60 ±10 år, 22 % kvinnor. 
65±10 år i arton olika re-
habiliteringscenter i Tysk-
land besvarade frågefor-
mulär. 
 

Wright, Wiles &  
Moher (2001). 

Patients´ and 
practice nurses´ 
perceptions of 
secondary preven-
tive care for estab-
lished ischaemic 
heart disease: a 
qualitative study. 

Att från både patientens 
och sjuksköterskans syn-
vinkel utvärdera resultatet 
och accepterandet av 
sjuksköterskeledd vård 
vid hjärt-
kärlförebyggande verk-
samhet. 

Intervjustudie av sju sjuk-
sköterskor mellan 38 och 
68 år. 22 patienter mellan 
55 och 76 år. 14 män och 
åtta kvinnor intervjuades. 
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Wyer, Earl, Jo-
seph & Harrison 
(2001). 

Deciding whether 
to attend a cardiac 
rehabilitation pro-
gramme: an inter-
pretative phe-
nomenological 
analysis. 
 

Visa tron på tillfrisknande 
och rehabilitering bland 
deltagare och icke-
deltagare. 

Intervjuer med 21 patien-
ter, 3 månader efter de bli-
vit intagna på sjukhus för 
hjärtinfarkt. 
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