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Sammanfattning 

Bakgrund: Ångest är vanligt förekommande hos patienter med hjärtinfarkt, som ett 

svar på ett hotande tillstånd. Ångest kan ha en negativ inverkan på återhämtningen 

och leda till komplikationer, reinfarkt och för tidig död. Syfte: Att identifiera 

omvårdnadsåtgärder som kan minska patientens ångest efter en hjärtinfarkt. Metod: 

En litteraturöversikt där 15 kvantitativa artiklar har granskats för att få en överblick av 

kunskapsläget. För analys har Fribergs (2017) trestegsmodell använts. Resultat: 

Samtliga inkluderade patienter genomgick omvårdnadsåtgärder, enskilt eller i olika 

kombinationer, i syfte att finna ångestreducerade åtgärder. Litteraturöversikten ger 

indikationer på att omvårdnadsåtgärder så som information, utbildning, rådgivning, 

fysisk aktivitet samt stresshantering, var för sig eller i olika kombinationer, signifikant 

reducerar ångestnivån hos patienter med hjärtinfarkt. Signifikant ångestreduktion 

sågs i tolv av de 15 artiklarna. Slutsats: Hjärtrehabilitering som innehåller 

omvårdnadsåtgärder som information, utbildning, rådgivning, fysisk aktivitet samt 

stresshantering, har visat på positiva effekter på ångestnivåerna och bör erbjudas alla 

patienter som genomgått en hjärtinfarkt.  

 

Nyckelord: Hjärtsjukdom, ångest, hjärtrehabilitering, omvårdnad   



   
 

 

Summary 

 

Title: Nursing measures that can reduce anxiety after a myocardial infarction  
   
Background: Anxiety, in response to a threatening condition, is common in patients 
suffering from a myocardial infarction. Anxiety may contribute to a less effective 
recovery and lead to complications, reinfarktion and premature death. Aim: To 
identify nursing measures that may reduce the patient´s anxiety after a myocardial 
infarction. Method: A literature review was performed, based on 15 quantitative 
articles, in order to overview the current knowledge situation. For analysis, Friberg 
(2017) three-step model was used. Results: All patients included in the examined 
trials performed different nursing measures, individually or in various combinations, 
in order to find anxiety-reducing measures. This literature review provides indications 
that nursing measures such as information, education, consulling, participation in 
physical exercise program and participation in stress management programme, 
individually or in various combinations, significantly reduce the level of anxiety in 
patients with myocardial infarction. Significant reduction of anxiety was observed in 
twelve of the 15 articles. Conclusion: Cardiac rehabilitation which includes nursing 
measures such as information, education, counselling, physical exercise and stress 
management, has shown to contribute to positive effects on anxiety levels and should 
be offered to all patients who have suffered from a myocardial infarction. 
 
Keywords: heart disease, anxiety, cardiac rehabilitation, nursing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ................................................................................................ 1 

Bakgrund ............................................................................................... 1 

Hjärtinfarkt ...................................................................................................................... 1 
Att drabbas av en hjärtinfarkt ........................................................................................ 2 
Ångest ............................................................................................................................. 2 
Omvårdnadsåtgärder ...................................................................................................... 3 
Personcentrerad omvårdnad ......................................................................................... 4 
Uppföljande vård ............................................................................................................ 4 

Syfte ....................................................................................................... 5 

Material och metod ............................................................................... 5 

Design.............................................................................................................................. 5 
Urval och datainsamling................................................................................................. 5 
Dataanalys ....................................................................................................................... 6 
Förförståelse ................................................................................................................... 6 
Etiska överväganden ...................................................................................................... 6 

Resultat .................................................................................................. 7 

Design.............................................................................................................................. 7 
Demografi ........................................................................................................................ 7 
Mätmetoder ....................................................................................................................12 
Omvårdnadsåtgärder .....................................................................................................12 

Metoddiskussion ................................................................................. 16 

Resultatdiskussion ............................................................................. 18 

Slutsatser ............................................................................................. 21 

Kliniska implikationer ......................................................................... 21 

Referenser ........................................................................................... 22 

Bilaga 1. Sökmatris 
Bilaga 2. Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 
Bilaga 3. Mätinstrument för ångestskattning 
Bilaga 4. Artikelmatris 



 

1 
 

Inledning 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 17 miljoner människor globalt dör i 
kardiovaskulär sjukdom årligen och där är hjärtinfarkt och stroke de dominerande 
diagnoserna (WHO, 2018).  I Sverige drabbades under år 2016, cirka 26 000 personer 
av akut hjärtinfarkt varav 6 300 personer avled. Av alla fall med akut hjärtinfarkt under 
2016 ledde 25 procent till döden inom 28 dagar (Socialstyrelsen, 2017). Ett stort 
problem vid hjärtinfarkt är att andelen dödsfall är hög under den, eller de, första 
timmarna (Persson & Stagmo, 2017). Efter det akuta insjuknandet minskar dock 
mortaliteten successivt (Persson, 2003). När en människa drabbas av en livshotande 
sjukdom, kan det leda till en känslomässig reaktion som kan bli svår att hantera för 
den enskilde individen. Hos många leder den genomgångna krisen till djupare och 
starkare upplevelse och tankar om livet (Lennéer Axelson, 2010; Perski & Osika, 2012). 
Den vanligaste psykiska reaktionen i samband med en hjärtinfarkt är ångest. Hög 
ångestnivå påverkar återhämtning negativt och kan även leda till att personer som har 
haft en hjärtinfarkt har en ökad risk för reinfarkt och för tidig död (AbuRuz, Lennie & 
Moser, 2011; Goddard, Hill & Morton, 2015). Genom att veta vilka 
omvårdnadsåtgärder som kan minska patientens ångest efter en hjärtinfarkt, kan 
vårdpersonalen hjälpa patienten att uppnå bättre hälsa och därigenom även minska 
risken för komplikationer, behovet av sjukhusvård samt dessutom minska risken av att 
drabbas av för tidig död.  
 

Bakgrund  

Hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt uppstår på grund av att en tromb har uppstått i hjärtats kranskärl. 
Hjärtinfarkt delas in i ST-höjningsinfarkt (STEMI = ST-elevation myocardial 
infarction) eller icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI = non ST-elevation myocardial 
infarction). Som regel startar båda med en plackruptur med efterföljande 
trombosbildning. Skillnaden är att vid STEMI har tromben ockluderat hela 
kranskärlet, medan det vid NSTEMI endast är delvis ockluderat (Dahlström, Jonasson 
& Nyström, 2010; Persson et al., 2017). Det har identifierats ett flertal faktorer som 
ökar risken att drabbas. Det finns både påverkbara och icke påverkbara riskfaktorer 
vid hjärtinfarkt. Icke påverkbara faktorer är ärftlighet, hög ålder och manligt kön. De 
viktigaste påverkbara riskfaktorerna som har samband med kranskärlssjukdom är 
rökning, hypertoni, diabetes mellitus och blodfettsrubbning. Livsstilsförändringar 
såsom rökstopp, fysisk träning och en förändring till mer hälsosammare kost minskar 
risken för att drabbas av en ny hjärtinfarkt (Goddard et al., 2015; Persson et al., 2017). 
Kvinnor drabbas i genomsnitt 10 år senare än män, vilket till stor del beror på 
östrogenets skyddande effekt. Hjärtinfarkt kan manifestera sig på olika sätt, allt ifrån 
total symtomfrihet, då infarkten till exempel upptäcks vid en senare EKG-
undersökning, till plötslig död. Däremellan finns ett stort varierande 
symtomspektrum. De mest typiska symtomen är smärta, ett centralt tryck i bröstet 
med smärtutstrålning i vänster arm, upp mot halsen eller bak mot ryggen. Ofta ses 
också symtom som illamående eller andfåddhet. Även arytmier är vanliga (Dahlström 
et al., 2010; Passinho, Sipolatti, Fioresi & Primo, 2018; Persson & Stagmo, 2017).  
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Enligt European Society of Cardiology, kan diagnosen hjärtinfarkt ställas om patienten 
har en typisk stegring, eller fall, av hjärtmarkörer (enzymer), i form av blodprov tagna 
med tre timmars mellanrum, med minst ett värde över referensvärdet. Detta ska även 
vara i kombination med minst ett av följande kriterier: typiska symtom på hjärtinfarkt, 
EKG-förändringar som tyder på ischemi, så som nytillkomna ST-T förändringar eller 
nytillkommet vänstergrenblock, utveckling av patologiska Q-vågor på EKG eller en 
bilddiagnostik som bevisar nytillkommen förlust av viabelt myocardium eller ny 
regional störning i hjärtväggens rörelse (Thygesen et al., 2012). Behandlingen vid 
hjärtinfarkt skiljer sig åt beroende på om den EKG-mässiga bilden i initialskedet visar 
ST-höjningar (STEMI) eller frånvaro av ST-höjningar (NSTEMI). Vid STEMI är det 
brådskande att öppna kärlet med så kallad PCI (percutaneous coronary intervention) 
och stentning. Vid NSTEMI är det inte lika brådskande med PCI, eftersom kärlet 
endast är delvis ockluderat av en tromb. PCI genomförs enligt rekommendation inom 
ett dygn (Dahlström et al., 2010; Persson et al., 2017).  
 

Att drabbas av en hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt är en traumatisk händelse, som ofta påverkar den drabbades välmående 
lång tid efter den akuta fasen. Att drabbas av en oförutsedd, livshotande händelse, som 
till exempel en hjärtinfarkt, kan leda till en krisreaktion. Enligt Cullberg (2000) består 
krisreaktionen av fyra faser, där chockfasen är den första fasen. Chockfasen varar från 
några minuter upp till några dygn och innebär ofta en stor kraftansträngning för den 
drabbade för att stänga ute verkligheten och kan även leda till svårigheter med att 
minnas vad som har skett eller sagts. Reaktionsfasen börjar när patienten börjar öppna 
upp ögonen för vad som har skett och kan reagera med starka känslor. Depression och 
ångest är vanliga reaktioner under denna fas.  I tredje fasen, bearbetningsfasen, börjar 
patienten se mot framtiden. Denna fas kan pågå upp mot ett år, beroende på den yttre 
och inre betydelsen av traumat, 0ch leder sedan patienten in i nyorienteringsfasen. 
Under nyorienteringsfasen påverkar händelsen inte längre patientens kontakt med 
verkligheten, men traumat blir kvar som ett ärr (Cullberg, 2000). Symtom relaterade 
till hjärtat orsakar ofta ångest. Många upplever fara för livet när hjärtat drabbas. 
Ångest tycks spela en viktig roll, både som en försvarsmekanism som resulterar i 
fördröjning av att söka vård, men också som en utlösande faktor för att söka omedelbar 
hjälp (Johansson, Swahn & Strömberg, 2006). Tidigare kunde hjärtinfarktens förlopp 
vara ovisst i flera dagar, och rädslan hos patienten fanns med under hela denna tid. 
Idag har vården vid hjärtinfarkt förändrats, med snabbare behandlingar i samband 
med den akuta fasen har farans duration reducerats (Perski & Osika, 2012). Tiden efter 
hemkomsten från sjukhuset beskrivs av patienterna som en jobbig period 
(Kristofferzon, Löfmark, & Carlsson, 2008) där känslor som ångest, osäkerhet, 
oförmåga att hantera eventuella symtom samt rädsla för att få en ny hjärtinfarkt 
förekommer (Iles-Smith, Deaton, Campbell, Mercer & McGowan, 2017). Vissa 
patienter upplever att de saknar stöd och empati från deras partners, samt från 
sjukvården, där deras ångest inte tas på allvar (Johansson et al., 2006).   
 

Ångest 

Begreppet ångest beskrevs år 1895 av Sigmund Freud (Freeman & Freeman, 2013). 
Ångest kan definieras som en ängslig föraning om kommande fara eller olycka som är 
åtföljd av en känsla av dysfori eller somatiska anspänningar. Känslan av fara kan 
antingen ha ett inre eller ett yttre fokus. Majoriteten av alla patienter som genomgått 
en hjärtinfarkt, uppger någon form av ångest (Ozer, Senuzun & Tokem, 2009). Ångest 
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kan yttra sig på olika sätt, där en känslolabilitet med allt ifrån gråtmildhet, irritation, 
ilska och vredesutbrott kan förekomma. Att vid hjärtinfarkt ständigt vara på sin vakt 
och förvänta sig det värsta, är inte idealisk för läkningen av myokardiet (American 
Psychiatric Association, 2002; Perski & Osika, 2012). Ökade ångestnivåer är kopplade 
till ökad morbiditet och mortalitet efter en hjärtinfarkt (AbuRuz & Masa´Deh, 2011). 
Ungefär hälften av angina- och hjärtinfarktpatienterna upplever ångest och många av 
dem uppskattas ha svår ångest (Yuval, Halon & Lewis, 2007). Ångest är den vanligaste 
psykiska reaktionen i samband med en hjärtinfarkt och har en negativ påverkan på 
återhämtningen. Detta tros bero på det sympatikuspåslag som uppstår och som ökar 
risken för komplikationer samt behovet av sjukhusvård (AbuRuz et al., 2011). En faktor 
som påverkar hur vi reagerar på trauma är vår personlighet. Hos patienter, som till 
exempel har typ D-personlighet, är ångestbenägenheten större än hos andra 
personlighetstyper. Typ D-personlighet kännetecknas av två olika personlighetsdrag; 
negativa affekter och social hämning. Negativa affekter innebär att ofta uppleva 
negativa känslor och att ha en ökad benägenhet för ångest och depression, och social 
hämning som innebär svårigheter med att uttrycka sina känslor i sociala interaktioner 
på grund av rädslan för att bli avvisad (Denollet, 2005). Hos hjärtinfarktpatienter finns 
en stor ångest bland både män och kvinnor för att insjukna på nytt och patienterna 
känner en osäkerhet bland annat när det gäller hur mycket man kan anstränga sig vid 
fysisk aktivitet (Cao, Wong, Cho, Cheng & Chair, 2016; Simonÿ, Pedersen, Dreyer & 
Biklund, 2015).  
 

Omvårdnadsåtgärder 

Svensk sjuksköterskeförening har gjort en gemensam kompetensbeskrivning där 
hänsyn har tagits till Högskoleförordningen 1993:100 och europeiska 
yrkeskvalifikationsdirektiven EFN, 2015. Omvårdnad är sjuksköterskans specifika 
kompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) och kan definieras som en individuell 
handling, som utförs för att uppnå ett resultat (Björvell & Thorell-Ekstrand, 2009). 
Sjuksköterskan ansvarar och leder omvårdnadsarbetet, där sjuksköterskans 
omvårdnadsåtgärder uppkommer genom tillämpning av omvårdnadsprocessen. 
Observation och datainsamling följs av identifiering av omvårdnadsbehov. 
Identifiering och målformulering görs och där efter görs en omvårdnadsplanering där 
rätt profession aktiveras. Genomförandet sker efter de uppsatta planerade, 
prioriterade målen och resultatet utvärderas noggrant. Omvårdnadsprocessen är en 
process som ständigt är i rörelse och som kan justeras efterhand. I Sjuksköterskans 
yrkeskunnande ska hela människan tillgodoses. Sjuksköterskan ska ha kunskap om 
människans grundläggande behov gällande till exempel andning, cirkulation, 
nutrition, uttömningar, personlig hygien, aktivitet och rörelse, vila och sömn, smärta, 
psykosociala-, andliga- och kulturella faktorer. Att kunna konsultera annan kompetens 
vid behov gör sjuksköterskan till spindeln i nätet i omvårdnadsarbetet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017).    
   
Enligt Henderson, 1969, är det sjuksköterskans ansvar att ta initiativ i syfte att hjälpa 
patienten att genomföra åtgärder som bidrar till hälsa eller tillfriskande. För att kunna 
klara uppgiften bör sjuksköterskan lära känna patienten för att kunna identifiera 
dennes önskningar och behov, i syfte att återvinna hälsan. För att förstå patientens 
önskningar och behov bör sjuksköterskan kunna uppmuntra patienten till att utrycka 
och visa sina känslor. Sjuksköterskan måste kunna lyssna aktivt och förstå vad 
patienten vill säga utan hjälp av ord. Det innebär alltså att sjuksköterskan måste ha 
kunskap att förstå patientens rörelse, tystnad och uttryck (Henderson, 1969).   
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Personcentrerad omvårdnad 

I takt med att vården utvecklas och förändras, har större fokus hamnat kring ett högt 
tempo med snabba processer där vårdpersonalen står för stora utmaningar. 
Befolkningen blir äldre, ofta med en komplex medicinsk situation, där risk finns att 
patientens behov inte kan tillgodoses och personen bakom sjukdomen hamnar i 
skymundan (Ekman, 2014). Personcentrerad omvårdnad kan vara lösningen för att 
patienten inte ska underkasta sig vårdens handhavande utan istället stärkas och bli en 
delaktig huvudperson i omvårdnaden (Edvardsson, 2010). Personcentrerad 
omvårdnad beskrivs som omvårdnad där fokus ligger på personen bakom sjukdomen, 
och inte enbart på sjukdomen i sig. Det handlar om att bygga upp en vård och en 
omvårdnad kring patientens delaktighet och dess unika liv och livssituation 
(Edvardsson, 2010; Ekman, 2014). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska 
vården byggas på respekt för individens integritet och självbestämmande. I den 
personcentrerade omvårdnaden släpps det biomedicinska synsättet av patienten och 
riktar istället in sig på ett holistiskt synsätt där man belyser hela människan och ser 
hela personen bakom sjukdomen (Edvardsson, 2010). Det handlar om att sätta 
personens situation och förutsättningar i centrum och att tänka på hur de upplever sin 
sjukdom och dess påverkan på det dagliga livet. Att arbeta personcentrerat handlar 
därför om att ge en vård som är designad, och individanpassad, utefter den enskildes 
behov, förutsättningar och önskemål (Ekman et al., 2011). Patientens individuella 
behov bör uppmärksammas och genom tidig identifiering av tecken, på exempelvis 
ångest, kan behandling snabbt sättas in. Sjukvårdspersonal kan ställa frågor om det 
psykiska välmående, för att fastställa och identifiera patientens ångestproblematik 
(Goddard et al., 2015). Genom att tillämpa personcentrerad omvårdnad har betydande 
och positiva effekter påvisats hos patienter som genomgått en hjärtinfarkt. 
Följsamheten mellan vårdgivare och patienten ökar och patienterna har visat på högre 
hälsorelaterad livskvalitet och en ökad förmåga att återgå till arbete samt att återuppta 
tidigare aktiviteter (Ekman et al., 2011; Pirhonen, Hansson-Olofsson, Fors, Ekman & 
Bolin, 2016). Personcentrerad vård har visat sig leda till bättre närvaro i 
hjärtrehabiliteringsprogram och träningsprogram, ökad följsamhet när det gäller 
livsstilsförändringar samt leda till ett ökat självförtroende när det gäller att utföra och 
hantera situationer (Fors et al., 2015).    
 

Uppföljande vård 

Uppföljning via en specialiserad kranskärlsmottagning har visat sig vara av stor 
betydelse för vården av hjärtinfarktpatienten. Specialistutbildade 
kranskärlssjuksköterskor, som har en nära kontakt med patienten och dess anhöriga, 
har visat på betydande insatser för den efterföljande vården (Persson & Stagmo, 2017). 
Deltagande i ett hjärtrehabiliteringsprogram har visat sig förbättra livskvaliteten och 
funktionskapaciteten samt minska risken för reinfarkt och mortalitet. Målet för 
hjärtrehabiliteringen är att identifiera och reducera kardiovaskulära riskfaktorer samt 
främja hälsosamt beteende (Polk & Tran, 2011). Att tidigt knyta kontakt med en 
specialistutbildad personal skapar en trygghet hos patienten (Bergman & Berterö, 
2001) och genom att göra patienten medveten om sin situation och delaktig i vården 
kan sjuksköterskan uppmärksamma patienten på vikten av bland annat 
livsstilsförändringar samt att fokusera på att minska riskfaktorerna (Persson & 
Stagmo, 2017). Trots de positiva effekterna som hjärtrehabiliteringsprogram har visat 
sig ge på hjärtinfarktpatienten, uteblir en stor del av de hjärtrehabiliteringsberättigade 
patienterna. Detta kan bero på bristande motivation från patienten, ekonomiska 
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hinder, tillgängligheten till hjärtrehabiliteringen eller att patienten inte blir remitterad 
för uppföljning (Polk & Tran, 2011).  

Syfte 

Att identifiera omvårdnadsåtgärder som kan minska patientens ångest efter en 
hjärtinfarkt.  

Material och metod 

Design 

Detta arbete har genomförts som en litteraturöversikt vilket innebär att befintlig 
forskning, inom ett specifikt område, strukturerat har sökts upp för att få en 
uppfattning om vad som har studerats inom just detta område (Friberg, 2017). Syftet 
har styrt det genomgående temat för studien och avgjort valet av metod och analys 
(Forsberg & Wengström, 2013). En induktiv metod har tillämpats vilket innebär att ett 
förutsättningslöst sökande av artiklar har genomförts och inga antagande har skett på 
förhand (Henricson, 2017). Litteraturöversikten har en kvantitativ design, där 
kvantitativa, vetenskapliga artiklar samlats in.   

 

Urval och datainsamling 

För att söka efter vetenskapliga artiklar som svarar på syftet har databaserna CINAHL, 
MEDLINE och PubMed, som är inriktade mot bland annat hälsa och omvårdnad, och 
PsykINFO, som innehåller artiklar inom beteendevetenskap och psykologi, använts. 
Även sekundärsökningar har genomförts, vilket innebär att artiklar som svarat mot 
litteraturöversiktens syfte även har sökts i referenslistor (Friberg, 2017). 
Inklusionskriterierna för sökningarna var att artiklarna skulle gälla personer >18 år 
och som hade haft en hjärtinfarkt, artiklarna skulle vara publicerade från år 2007 och 
framåt, skrivna på engelska samt vara peer-reviewed. Exklusionskriterier var studier 
som inkluderade personer som redan innan hjärtinfarkten hade en känd psykiatrisk 
diagnos samt artiklar som saknade abstract. Följande sökord har använts: myocardial 
infarction, heart attack, anxiety, reduce, cardiac rehabilitation, nurs* och care*. 
Trunkeringar (*) har använts i samband med sökningarna efter artiklarna. Detta för 
att få olika böjningar på sökorden och därmed öka sökträffarna. Även de booleska 
termerna “AND” och “OR” har använts. Boolesk sökteknik används för att bestämma 
sökordens samband till varandra (Friberg, 2017). Sökord och kombinationerna av 
dessa redovisas i en sökmatris (bilaga 1).  Titlar och abstrakt på artiklarna som sökts 
fram har lästs och granskats utifrån syftet. Kvantitativa artiklar, som svarade mot 
litteraturstudiens syfte, kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsprotokollet 
framtaget av Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (bilaga 2). 
Detta innebär att varje framsökt artikel bland annat granskades utifrån dess inledning, 
bakgrund, syfte, urval, metod, analys, datainsamling, etiska tillstånd och 
förhållningssätt, trovärdighet, tillförlitlighet samt resultat. Samtliga fyra punkter 
skulle uppfyllas i del 1 för att artikeln skulle inkluderas till fortsatt granskning. Därefter 
gjordes en sammanfattad bedömning av studiernas vetenskapliga kvalitét som gav ett 
slutgiltigt resultat där maximal poäng var 100 procent. Beräkningen gjordes genom att 
sammanställa svaren från de 11 kvalitetskriterierna i granskningsprotokollet. Varje 
godkänt svar motsvarade 9,09 procent. Vid ett slutgiltigt resultat på <60 procent 
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skattades den vetenskapliga kvaliteten som låg, mellan ≥60-85 procent som medel och 
mellan ≥85-100 procent som hög. För varje artikels bedömda vetenskapliga kvalitet, 
se artikelmatris (bilaga 4). Artiklarna presenteras i resultatet.   
 

Dataanalys 

De artiklar som blev aktuella för litteraturöversikten, analyserades enligt Fribergs 
(2017) trestegsmodell. Först lästes de aktuella artiklarna igenom upprepade gånger för 
att få en förståelse och ett sammanhang för innehållet. Därefter jämfördes likheter 
respektive skillnader mellan artiklarna. Detta gjorde författarna först var och en för 
sig. Eftersom författarna bor långt ifrån varandra användes sedan internetbaserade 
kommunikationsapplikationen Skype, för att genom gruppvideosamtal, träffas och 
tillsammans diskutera vad som framkommit. Slutligen, i steg tre, sammanställde 
författarna tillsammans resultatet av artiklarna. Resultat som svarade mot arbetets 
syfte markerades med olika färger beroende på vad resultatet handlade om. Artiklarna 
sammanfattades i en text som kom att vara som stöd vid analysarbetet. Enligt Friberg 
(2017) kan detta ses som en validering för att säkerställa att allt väsentligt har 
uppfattats och dokumenterats. Artiklarna sammanställdes slutligen och presenteras i 
litteraturöversiktens resultat. De aktuella artiklarna för litteraturöversikten redovisas 
i en artikelmatris (bilaga 4).   
 

Förförståelse 

Förförståelse handlar om att författarna har tidigare erfarenheter och kunskaper kring 
ämnet, som kan färga och påverka tolkningen i studien. Reliabiliteten i studien stärks 
genom att förförståelsen redovisas och ger läsaren en möjlighet att analysera om 
studiens slutsatser och konsekvenser påverkats av tidigare erfarenheter (Henricson, 
2017). I denna litteraturöversikt finns en förförståelse, då två av författarna har en 
mångårig erfarenhet av vården och omhändertagandet av både den akuta 
hjärtinfarktpatienten samt den efterföljande vården. 
 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden görs inför, och under, ett vetenskapligt arbete (Kalman & Lövgren 
2012). All vetenskaplig forskning ska bygga på god etik. Att skydda personerna som 
deltar i forskningsstudierna ska alltid gå före intresset att inhämta ny kunskap. 
Deltagarna ska visas omsorg och ska inte riskeras skadas eller på annat sätt få några 
men. Forskaren ska dra noggranna slutsatser av studien samt redovisa ett adekvat och 
riktigt resultat. Innan en studie påbörjas måste tillstånd sökas vid en lokal eller 
regional etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2013). När ett vetenskapligt arbete 
bygger på en litteraturöversikt, behövs inget etiskt godkännande, men den etiska 
frågan ska uppmärksammas (Kjellström, 2012). Artiklarna som används i 
litteraturöversikten ska ha genomgått etiska överväganden och fått tillstånd av en etisk 
kommitté. Genom att använda kvalitetsgranskningsprotokollet, som Hälsohögskolan i 
Jönköping tagit fram (bilaga 2), säkerställs det att alla artiklar som inkluderas i 
litteraturöversiktens resultat innehåller ett forskningsetiskt godkännande.   
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Resultat 

Resultatet är en sammanställning av 15 kvantitativa studier, publicerade mellan år 
2007 och 2018 (bilaga 4). Studierna varierade avseende design, demografi, typ av 
intervention samt mätmetoder (tabell 1 och 2).  
  

Design 

Sju av studierna var randomiserade kontrollerade studier (Blumenthal et al., 2016; 
Figueiras et al., 2016; Rydell-Karlsson et al., 2017; Nordlund et al., 2018; Wang et al., 
2011; Wang et al., 2016; Vahedian-Azimi et al., 2016) varav den sista även hade 
dubbelblind design. De resterande åtta studierna använde en design utan 
kontrollgrupp (Casey et al., 2009; Korzeniowska-Kubacka et al., 2017; Smith et al., 
2017; Steinke et al., 2012; Lau-Walker et al., 2016; McGrady et al., 2009; Rahman et 
al., 2015; Yohannes et al., 2010) och utförde därför upprepade mätningar på samma 
individer som fick ta del av interventionen. Storleken på studierna varierade från 14 
upp till 637 patienter. Av de randomiserade studierna var Rydell-Karlsson et al. (2007) 
störst, med 224 patienter och av de icke randomiserade var Casey et al. (2009) störst 
med 637 deltagare. Medianantalet var 133 deltagare. Kortaste studietid hade Wang et 
al. (2011) som endast följde sina deltagare under sex veckor, medan Vahedian-Azimi 
et al. (2016) genomförde en studie med duration på 24 månader. 
Medianuppföljningstid var 3,5 månader. 
 

Demografi  

Sex studier är genomförda i USA, två i Sverige, samt vardera en i Polen, England, 
Portugal, Iran, Australien, Kina respektive Singapore (bilaga 4). Genomsnittsåldern på 
deltagarna i studierna varierade mellan 55 och 64 år. Samtliga studier inkluderade 
både män och kvinnor och samtliga artiklar hade övervägande manliga deltagare. I nio 
artiklar var enbart hjärtinfarktpatienter inkluderade (Figueras et al., 2016; 
Korzeniowska-Kubacka et al., 2017; Lau-Walker et al., 2016; Nordlund et al., 2018; 
Rydell-Karlsson et al., 2007; Strinke et al., 2012; Vahedian-Azimi et al., 2016; Wang et 
al., 2011; Wang et al., 2016), men i sex artiklar inkluderdes även patienter med andra 
typer av hjärtsjukdomar (Blumenthal et al., 2016; Casey et al., 2009; McGrady et al., 
2009; Rahman et al., 2015; Smith et al., 2017; Yohannes et al., 2010).
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Tabell 1. Sammanställning av studiernas undersökta omvårdnadsåtgärder, design samt demografi  

RCT=Randomiserad kontrollerad studie (randomised controlled trial), RCT-D= Randomiserad kontrollerad studie, dubbelblind, LTS= Longitudinell studie, RS= Retrospektiv 
studie, PS=Prospektiv studie. KG= Kontrollgrupp, IG= Interventionsgrupp. NS= Ingen signifikans 

 Åtgärder   Design   Demografi  Resultat 
Studie Fysisk 

aktivitet 
Information, 
utbildning, 
rådgivning 

Stress-
hantering 

Studietyp Storlek 
(n) 

Uppföljnings- 
tid (mån) 

Medelålder Kön män/kvinnor Signifikans 
nivå 

Blumenthal et al., 
2016 

  
X 

 
X 

RCT 151 
KG: 75 
IG: 76 

3 KG: 60 
IG: 62 

96/55 
KG: 51/24 
IG: 45/31 

P=0,025 

Casey et al., 2009 X X X LTS 637 3 63 459/178 P<0,001 
Figueiras et al., 
2016 

  
X 

 RCT 127 
KG: 67 
IG: 60 

12 KG: 57 
IG: 57 

KG: 53/14 
IG: 55/5 

P=0,02 
 

Korzeniowska- 
Kubacka et al., 2017 

X   LTS 62 2 56 32/30 P<0,01 

Lau-Walker et al., 
2016 

 X  LTS 74 3 58 58/16 NS 

McGrady et al.,  
2009 

X X X RS 380 3 61 241/139 P=0,001 

Nordlund et al.,  
2018 

  
X 

 RCT 239 
KG: 122 
IG: 117 

3,5 60 159/80 
KG: 86/36 
IG: 73/44 

NS 

Rahman et al., 2015 X X  LTS 389 6 64 256/133 P<0,05 
Rydell-Karlsson et 
al., 2007 

X X X RCT 224 12 KG: 63 
IG: 64 

KG: 113/30 
IG: 89/22 

P<0,05 

Smith et al., 2017 X   LTS 119 12 60 64/55 P<0,001 
Steinke et al., 2012   

X 
 LTS 14 2 62 7/3 

(endast uppgift på 
de som fullföljde) 

NS 

Vahedian-Azimi et 
al., 2016 

 
 

 
X 

 RCT-D 70 24 KG: 61 
IG: 62 

46/24 
KG: 24/11 
IG: 22/13 

P<0,0001 

Wang et al., 2011  
X 

 
X 

 
X 

RCT 133 1,5 KG: 58 
IG: 57 

111/22 
KG: 53/12 
IG: 58/10 

P<0,05 

Wang et al., 2016   
X 

 
X 

RCT 128 4 KG: 56 
IG: 55 

115/13 
KG: 57/7 
IG:58/6 

P<0,04 

Yohannes et al., 
2010 

 
X 

 
X 

 
X 

PS 147 12 62 76/29 
(endast uppgift på 
de som fullföljde) 

P<0,05 



 

12 
 

Mätmetoder 

Totalt använde resultatartiklarna sex olika mätinstrument för att skatta patienternas 
ångestnivå. Åtta artiklar använde sig av mätinstrumentet HADS. Nordlund et al. 
(2018) använde sig både av HADS och CAQ. Fyra artiklar använde STAI och resterande 
tre använde sig av andra, sinsemellan olika instrument (tabell 2). För beskrivning av 
de olika mätinstrumenten, se bilaga 3.   
 
Tabell 2. Sammanställning av artiklarnas instrument för att mäta ångest 

Författare CAQ BAI HADS MSSCQ Scl-90-R STAI 

Blumenthal et al., 2016      X 
Casey et al., 2009     X  
Figueiras et al., 2016   X    
Korzeniowska-Kubacka et al., 2017      X 
Lau-Walker et al., 2016   X    
McGrady et al., 2009  X     
Nordlund et al., 2018 X  X    
Rahman et al., 2015   X    
Rydell-Karlsson et al., 2007   X    
Smith et al., 2017      X 
Steinke et al., 2012    X   
Vahedian-Azimi et al., 2016      X 
Wang et al., 2011   X    
Wang et al., 2016   X    
Yohannes et al., 2010   X    

 

Omvårdnadsåtgärder 

Effekten på ångest genom enbart fysisk aktivitet berördes av två artiklar 
(Korzeniowska-Kubacka et al., 2017; Smith et al., 2017) och i båda studierna sågs en 
signifikant minskning av ångestnivåerna. Korzeniowska-Kubacka et al. (2017) 
genomförde en intervention som bestod av 24 intervallträningar på cykelergometer, 
tre gånger i veckan under åtta veckor. Varje träningspass varade i 40 minuter och 
arbetsbelastningen ökades gradvis. Hjärtinfarktpatienternas ångestnivåer bedömdes 
vid start samt efter varje avslutat träningspass. Ångestbenägenheten minskade i hela 
gruppen, och effekten var signifikant större hos kvinnorna än hos männen (p<0,01). 
Aktuell ångestnivå minskade signifikant i hela gruppen (p<0,01) och denna minskning 
berodde främst på en högre förekomst av ångest hos kvinnorna före 
träningsprogrammet (p<0,05). Smith et al. (2012) följde upp hjärtinfarktpatienternas 
ångestnivå nio månader efter avslutad hjärtrehabilitering. Deltagarna fick skatta sin 
träningsintensitet från lätt, medel till hård träning samt uppge antal träningstillfälle 
per vecka och duration. Högre fysisk aktivitet visade sig vara associerat med lägre 
ångestnivåer. I ytterligare sex studier finns den fysiska aktiviteten med, men då som 
ett delmoment tillsammans med andra omvårdnadsåtgärder (Casey et al., 2009; 
McGrady et al., 2009; Rahman et al., 2015; Rydell-Karlsson et al., 2007; Wang et al., 
2011; Yohannes et al. 2010). För de respektive studiernas olika omvårdnadsåtgärder 
samt effekt på ångestnivåerna, se tabell 3. Den fysiska aktiviteten i studien av Casey et 
al. (2009) innefattade motionsträning, yoga samt att deltagarna fick en CD-skiva med 
instruktioner om hembaserad träning. Hjärtinfarktpatienterna i studien av McGrady 
et al. (2009) genomgick kontinuerlig aerob konditionsträning i form av gång på 
motionsband, motionscykel eller roddmaskin, samt styrketräning med lättare 
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handvikter. Varje träningssession inleddes med uppvärmning och avslutades med 
stretching. Deltagarna erbjöds även här en CD-skiva och denna innehöll 
kompletterande information och instruktioner om fysisk aktivitet. Rahman et al. 
(2015) förespråkade en självbestämmandeteori där hjärtinfarktpatienterna själva fick 
ta ansvar över sitt liv och sina handlingar genom motivations- och 
förändringsprocesser. Deltagarna genomförde styrketräning och cirkelträning där de 
skulle prestera mellan 60-70 procent av maxpuls. Rydell-Karlsson et al. (2007) erbjöd 
hjärtinfarktpatienterna 5 dagars vistelse på patienthotell där fysisk aktivitet 
inkluderades två gånger om dagen. Den fysiska aktiviteten innefattade information om 
fysisk aktivitet samt en sittande träning och en utomhuspromenad om dagen. Wang et 
al. (2011) införde en veckobaserad fitnessplan med tillhörande utvärderingsdokument 
för hemträning och Yohannes et al. (2010) erbjöd tolv träningssessioner två timmar åt 
gången, två gånger i veckan, där deltagarna fick aerobicträning med måttlig intensitet 
samt styrketräning. Deltagarna uppmuntrades även att hemma utöva någon form av 
fysisk aktivitet á 50-minuter en gång i veckan. Samtliga studier som hade fysisk 
aktivitet med som den enda omvårdnadsåtgärden, eller som ett delmoment 
tillsammans med andra omvårdnadsåtgärder, visade på signifikanta 
ångestreducerande effekter hos hjärtinfarktpatienterna (tabell 3). 
 
Sju av de 15 studierna berör stresshantering samt avslappningsteknik i 
ångestreducerande syfte (Blumenthal et al., 2016; Casey et al., 2009; McGrady et al., 
2009; Rydell-Karlsson et al., 2007; Wang et al., 2011; Wang et al., 2016; Yohannes e 
al., 2010). Av dessa sju studier var det endast Blumenthal et al. (2016) som inriktade 
sig mot enbart stresshantering. Studien innefattade enbart information och utbildning 
om stressens påverkan på kroppen samt praktiska övningar i stresshantering. Här sågs 
positiva effekter på ångestnivåerna (p=0,025). Casey et al. (2009) hade likvärdig 
inriktning mot stresshantering, men här specificerades även vilka typer av övningar 
som ingick. Den stora skillnaden mellan studierna var att Casey et al. (2009) även 
kombinerade stresshanteringsprogrammet med fysisk aktivitet (se tabell 3). Rydell-
Karlsson et al. (2007) hade också inriktning mot stresshantering med information, 
undervisning samt övningar. Dock var detta en omfattande studie som undersökte 
effekten på ångest på hjärtinfarktpatienter med typ D-personlighet och som 
innefattade flera olika omvårdnadsåtgärder (se tabell 3). Båda studierna (Casey et al., 
2009; Rydell-Karlsson et al., 2007) visade signifikant minskning av ångestnivåer. 
McGrady et al. (2009), Wang et al. (2011), Wang et al. (2016) och Yohannes et al. 
(2010) berör stresshantering i studierna, men endast som ett delmoment bland flera 
andra omvårdnadsåtgärder (se tabell 3). Deltagarna fick endast information och 
utbildning i stresshantering för att de skulle få kunskap om ämnet och för att de skulle 
kunna tillämpa tekniken på egen hand. Samtliga studier visade signifikant 
ångestreducering. 
 
För att uppnå minskade ångestnivåer hos hjärtinfarktpatienter ingick i 13 av de 15 
studierna (Blumenthal et al., 2016; Casey et al., 2009; Figueiras et al., 2016; Lau-
Walker et al., 2016; McGrady et al., 2009; Nordlund et al., 2018; Rahman et al., 2015; 
Rydell-Karlsson et al., 2017; Stainke et al., 2012; Vahedian-Azimi et al., 2016; Wang et 
al., 2011; Wang et al., 2016; Yohannes et al., 2010) omvårdnadsåtgärder så som 
information, utbildning och/eller rådgivning. Vad de respektive studierna innefattade 
presenteras i tabell 3.  Fem av studierna (Figueiras et al., 2016; Lau-Walker et al., 2016; 
Nordlund et al., 2018; Steinke et al., 2012; Vahedian-Azimi et al., 2016) hade 
information, utbildning och/eller rådgivning som den enda omvårdnadsåtgärden för 
att undersöka de ångestdämpande effekterna hos hjärtinfarktpatienten. Av dessa såg 
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endast Figueiras et al. (2016) samt Vahedian-Azimi et al. (2016) signifikanta 
ångestreduceringar (p=0,025 respektive p<0,0001). 
 
Figueiras et al. (2016), Lau-Walker et al. (2016), Nordlund et al. (2018) och Wang et 
al. (2016) tillämpade personcentrerad vård med individuellt anpassad information och 
rådgivning. Genom en individanpassad rehabilitering baserad på information 
anpassad efter patientens missuppfattningar om hjärtsjukdomen, såg Figueiras et al. 
(2016) endast en ångestreducering vid uppföljningen efter fyra månader (p<0,02), 
men reduktionen kvarstod inte vid 12 månader. Wang et al. (2016) visade signifikant 
ångestreducering vid mätningarna över 16 veckor (p<0,4) genom ett hembaserat 
rehabiliteringsprogram med hjälp av en självhjälpshandbok. De övriga två studierna 
(Lau-Walker et al., 2016; Nordlund et al., 2018) kunde inte påvisa någon signifikant 
minskning av ångestnivåer. Lau-Walker et al. (2016) undersökte effekten av ett 
personligt patientutbildningsprotokoll. Designen baserades på en interaktiv 
vårdmodell, som betonade att genom att direkt reagera på hjärtinfarktpatientens 
reaktioner och missuppfattningar kunde vårdpersonalen skapa fler möjligheter att 
göra relevanta insatser och stödja patientens självhantering. Dock kunde inte någon 
signifikant ångestreducering påvisas. Genom att införa en 14 veckors individuell, 
internetbaserad kognitiv beteendeterapi med textbaserad utbildning, information, 
videoklipp och övningar baserat på kognitiv beteendeterapi undersökte Nordlund et al. 
(2018) effekten på ångest. Omvårdnadsåtgärderna innefattade även ett chattforum där 
deltagarna kunde kommunicera med varandra. Ingen signifikans på ångestreducering 
kunde påvisas.   
 
I tre studier (Vahedian-Azemi et al., 2016; Wang et al., 2016; Yohannes et al., 2010) 
involverades anhöriga som stöd till hjärtinfarktpatienten och där de anhöriga deltog i 
rehabiliteringsprogrammet tillsammans med patienten. För beskrivning av vilka 
omvårdnadsåtgärder de respektive studierna innefattade, se tabell 3.  Samtliga studier 
visade signifikant reducering av ångestnivån (p<0,0001, p<0,04 samt p<0,05). 
 
I samtliga 15 studier ingick både manliga och kvinnliga hjärtinfarktpatienter och dessa 
studerades tillsammans i en heterogen grupp. Dock studerade Casey et al. (2009), 
Korzeniowska-Kubacka et al. (2017), McGrady et al. (2009) och Nordlund et al. (2018) 
även omvårdnadsåtgärdernas effekt på ångestnivåerna separat hos männen och 
kvinnorna. Resultatet visade att i tre av de fyra studierna (Korzeniowska-Kubacka et 
al., 2017; McGrady et al., 2009; Nordlund et al., 2018) var ångestnivåerna signifikant 
högre hos kvinnorna jämfört med männen. Casey et al. (2009) visade dock motsatsen 
där männen hade högre ångestnivåer jämfört med kvinnorna.   
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att identifiera omvårdnadsåtgärder som kan 
minska patientens ångest i samband med en hjärtinfarkt. Därför valdes en kvantitativ 
metod, eftersom metoden har en hög grad av standardisering (Alvesson & Sköldberg, 
2008). Att använda en standardiserad metod innebär en värdering av en situation med 
hjälp av ett vetenskapligt bedömningsinstrument (Socialstyrelsen, 2012).   
   
Databaserna som användes var riktade mot hälsa och omvårdnad och där artiklar som 
svarade mot litteraturöversiktens syfte söktes. Inledningsvis gjordes sökningar i 
databaserna CINAHL och Medline. I ett försök att ytterligare öka sökträffarna, gjordes 
senare även sökningar i PubMed och psykINFO. Dock resulterade detta inte i några 
ytterligare artiklar.  Det ses som en styrka att använda sig av flera databaser med fokus 
på omvårdnad (Henricson, 2017). Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att 
söka artiklar, vilket ledde till få sökträffar som svarade mot syftet. Utöver de 
sökhjälpstillfällen som Hälsohögskolan i Jönköping erbjöd, togs det därför även 
kontakt med extern bibliotekarie för att få ytterligare hjälp med att öka 
sökkunskaperna. En systematisk litteratursökning genomfördes av alla tre författarna, 
där tillvägagångssättet dokumenterades. Vid flera olika sökningar återkom samma 
artiklar, vilket kan tyda på att sökord och kombinationerna av dessa var relevanta för 
litteraturöversiktens syfte. Till största delen har databasen CINAHL använts eftersom 
författarna upplevde denna databas lättast att använda. Detta kan dock ses som en 
svaghet eftersom relevanta artiklar i de andra databaserna kan ha missats.   
 
Engelskspråkiga artiklar söktes eftersom det är ett språk som författarna behärskar 
och engelska ses som vetenskapens officiella språk (Friberg, 2017). Nackdelen kan vara 
risken för feltolkningar samt att begränsningen kan ha lett till att artiklar som är 
skrivna på andra språk, och som svarar mot syftet, gått förlorade (Friberg, 2017). För 
att undvika feltolkningar av språket har författarna läst artiklarna var för sig och 
därefter diskuterat resultatet med varandra via Skype, för att säkerställa att artiklarna 
har uppfattats rätt. Enligt Henricson (2017) stärks litteraturöversiktens reliabilitet om 
samtliga författare granskar och jämför alla artiklarna. För att undvika feltolkningar 
har även Google translate använts för hjälp med översättningar av enstaka ord. Dock 
kan eventuella feltolkningar påverka resultatet och dess validitet (Wallengren & 
Henricson, 2012). För att avgränsa litteraturöversikten fastställdes inklusions- och 
exklusionskriterier syftande till ett smalare sökområde och därmed skapa en bättre 
träffsäkerhet och identifiering av studier som passade syftet. Artiklarna som söktes 
skulle vara peer-reviwed, vilket innebär att experter inom området har granskat 
artiklarna och bedömt dess vetenskapliga kvalitet. Att alla artiklar är peer reviewed 
stärker litteröversiktens validitet, eftersom studierna är vetenskapligt bedömda 
(Henricson, 2017; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). För att säkerställa den 
vetenskapliga kvaliteten på artiklarna genomförde författarna även en 
kvalitetsgranskning med hjälp av Hälsohögskolans granskningsprotokoll (bilaga 2). 
Samtliga resultatartiklar bedömdes ha hög kvalitet vilket kan ses som en styrka för 
litteraturöversikten. Samtliga artiklar hade även ett tydligt etiskt godkännande, vilket 
enligt Henricson (2017), stärker den vetenskapliga kvaliteten.   
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Initialt begränsades sökningarna till åren 2012 till 2017. Att använda artiklar 
publicerade de senaste fem åren ses som en styrka och stärker litteraturstudiens 
validitet (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningarna gav få träffar som svarade mot 
syftet, så efter ett handledningstillfälle utökades sökspannet att gälla från år 2007 fram 
till dagens datum. Justeringen resulterade i ytterligare sex artiklar varav fem stycken 
var publicerade mellan år 2007 och 2012 samt en publicerad år 2018.  Genom att utöka 
sökspannet kan litteraturöversiktens reliabilitet minska, vilket ses som en svaghet 
(Forsberg & Wengström, 2013; Henricson, 2017).   
 
Då litteraturöversikten bygger på studier från olika länder och från olika världsdelar, 
med sinsemellan kulturella skillnader, finns en stor variation i hjärtrehabiliteringens 
uppbyggnad, organisatoriskt och innehållsmässigt, samt variation i vilka patienter som 
hänvisas till att delta. Det kan därför vara svårt att generalisera studiernas resultat och 
applicera dessa på svensk sjukvård i de fall där studierna är gjorda på patienter utanför 
Europa. För att minska skillnaderna mellan ländernas utformning av eftervården av 
hjärtinfarktpatienter har den Europeiska kardiologföreningen publicerat riktlinjer 
(Piepoli et al., 2016), syftande till en mer uniform eftervård. Trots att studierna är 
gjorda i olika delar av världen, sågs ändå vissa likheter när det gällde omvårdnaden, 
vilket är en styrka i litteraturöversikten. Även om utformningen av hjärtinfarktvården 
och hjärtrehabiliteringen skiljer sig i olika länder är det av stor betydelse att 
patienterna deltar i den rehabilitering som erbjuds, för att kunna dra fördel av de 
positiva effekterna som ses på ångestnivåerna.   
  
Utöver hjärtinfarktpatienter inkluderades i sex av artiklarna även patienter med andra 
typer av hjärtsjukdomar. Artiklarna presenterade antalet patienter uppdelat på 
diagnoser i början av studierna, men de specificerades sedan inte i resultatet, vilket 
kan ge en snedvridning av resultatet. Då studierna inte redovisar ångestnivåerna för 
respektive diagnoser, är det svårt att dra någon slutsats huruvida interventionen har 
lett till positiva effekter på ångestnivåerna hos just hjärtinfarktpatienten. Artiklarna 
svarade mot litteraturstudiens syfte och då hjärtinfarktpatienterna var en stor grupp i 
dessa studier, gjordes ändå valet att inkludera dessa artiklar i resultatet. Dock kan det 
ses som en svaghet för litteraturöversikten.  
 
Det är av betydelse att förvissa sig om att samtliga artiklar i litteraturöversikten 
använder mätinstrument med god validitet samt reliabilitet (Henricson, 2017). I en 
majoritet av resultatartiklarna, åtta studier, användes samma mätinstrument för att 
skatta ångestnivåerna hos deltagarna. Eftersom flera olika mätinstrument använts, 
kan det vara svårt att dra slutsatser av litteraturöversiktens resultat. Av de sex 
mätinstrument (HADS, STAI, Scl-90-R, MSSCQ, BAI och CAQ) som använts i 
studierna för att skatta ångestnivåerna, ansågs alla utom CAQ ha en hög validitet och 
reliabilitet. Ingen bedömning av mätinstrumentet CAQ kunde återfinnas, men då detta 
instrument användes i studien som en komplettering till mätinstrumentet HADS, 
ansågs inte detta påverka studiens validitet.  
 
För att undvika bias på grund av förförståelsen har breda sökningar använts. Detta för 
att undvika att sökningarna har påverkats genom att sökord lagts till som kunnat 
påverka sökträffarna. Vid tolkningarna av artiklarnas resultat har det eftersträvats ett 
så neutralt förhållningssätt som möjligt för att inte påverka dataanalysen eller 
resultatet, vilket enligt Henricson (2017) annars kan vara en risk i samband med 
förförståelse. Inga artiklar, eller delar av resultat, har heller uteslutits trots att 
resultatet inte har motsvarat eventuella förväntningar av ett visst resultat. Enligt 
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Henricson (2017) utgår den vetenskapliga forskningen från att inte undanhålla eller 
utesluta motsägande resultat. Även då litteraturöversikter inte kräver ett etiskt 
godkännande har den etiska frågan varit närvarade under hela arbetets gång. Utöver 
att samtliga resultatartiklar har haft ett forskningsetiskt godkännande, har författarna 
försökt hålla en god forskningsed. Detta genom att undvika plagiering eller medveten 
vinkling av artiklarnas resultat, utan i stället försökt göra korrekt tolkning samt rättvis 
bedömning och presentation av varje enskild artikels resultat.   
 

Resultatdiskussion  

Variation sågs mellan studiernas demografi och genomförande. De sju studier som var 
randomiserade och hade kontrollgrupp, ger ett högre vetenskapligt värde jämfört med 
de övriga åtta som var icke randomiserade och utan kontrollgrupp. Studiestorleken 
varierade från 14 till 637 deltagare. Det sågs generellt få deltagare i studierna vilket kan 
medföra svårigheter att uppnå signifikans och minskar det vetenskapliga värdet. 
Uppföljningstiden varierade mellan artiklarna och sju av de 15 studierna hade en 
uppföljningstid på tre månader eller mindre. Vid en så kort uppföljningstid saknas 
uppgifter om eventuella långtidseffekter av omvårdnadsåtgärderna. De studier som 
pågick över längre tid har fördelen att mer kan sägas om långtidseffekterna på 
ångestreduktionen.   
 
Samtliga artiklar mätte ångest generellt i den heterogena gruppen, men fyra artiklar 
värderade även männens och kvinnornas ångest separat. Tre av artiklarna visade att 
ångest var mer vanligt förekommande hos kvinnor än hos män (Nordlund et al., 2018; 
Korzeniowska-Kubacka et al., 2017; McGrady et al., 2009). Dock visade Casey et al. 
(2009) motsatsen där kvinnorna hade ett lägre ingångsvärde på ångest än vad männen 
uppvisade. Alla 15 artiklar i litteraturstudien hade övervägande manliga deltagare. 
Detta kan bero på att männen har högre risk för att drabbas av hjärtinfarkt, bland 
annat på grund av tidigare insjuknandeålder, och därför är överrepresenterade i 
studierna. Om ångestnivån generellt är högre hos kvinnor, kan detta vara av stor 
betydelse för resultatet om deltagarna i studien mestadels är män. Denna 
genussnedvridning riskerar att underskatta ångestnivån hos kvinnor i de studier där 
det slagits samman kvinnor och män i den statistiska analysen. Att kvinnor generellt 
har högre ångest jämfört med männen stöds även av tidigare studier av AbuRuz och 
MasáDeh (2017) samt Moser (2007). 
 
Med tanke på att ångest, som ökar risken för komplikationer och förtidig död, är en 
vanlig psykisk reaktion efter en hjärtinfarkt, bör omvårdnadsåtgärder som kan 
reducera ångest hos denna patientgrupp, belysas. I resultatet framkommer det att 
samtliga åtta artiklar som hade fysisk aktivitet som enskild omvårdnadsåtgärd, eller 
som ett delmoment tillsammans med andra omvårdnadsåtgärder, visade signifikant 
ångestreduktion hos hjärtinfarktpatienten. Den fysiska aktivitetens positiva effekter 
styrks även av en studie av Uysal & Özcan (2012), där det genom individuell träning 
och rådgivning till hjärtinfarktpatienter sågs en signifikant förbättring av livskvalitet 
samt minskningar av riskfaktorer. I en studie gjord av Stewart et al. (2017) ses det även 
att måttlig fysisk aktivitet minskar dödligheten hos hjärtpatienter. Den fysiska 
aktiviteten bör därför ses som en viktig del av hjärtrehabiliteringen, både för att 
reducera ångest efter hjärtinfarkten, och för att minska morbiditet och mortalitet.  
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Sju av de 15 artiklarna berörde stresshantering som en ångestreducerande 
omvårdnadsåtgärd. Studierna innefattade antingen enbart information, undervisning 
och/eller rådgivning om stress och stresshantering, eller så kombinerades denna 
åtgärd med praktiska stresshanteringsövningar eller tillsammans med ytterligare 
omvårdnadsåtgärder. Resultatet visade att stresshantering både som enskild 
omvårdnadsåtgärd och som komplement till information, utbildning, rådgivning 
och/eller fysisk träning, visade på signifikant ångestreduktion hos patienter med 
hjärtinfarkt. I en tidigare studie av Adib-Hajbaghery, Abasi och Rajabi-Beheshtabad 
(2014) har effektiv ångestreducering påvisats genom helkroppsmassage på 
hjärtinfarktpatienter. Enligt patientsäkerhetslagen (2017:378) bör all verksamhet 
bedrivas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2017:378). 
I Sverige räknas massage till så kallad komplementärmedicin på grund av att massage 
inte anses uppfylla de vetenskapliga krav som hälso- och sjukvården ställer. 
Komplementärmedicin används trots det, under vissa förhållanden, ändå av hälso- och 
sjukvårdspersonal (SOU 2010:65). All legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal står 
under socialstyrelsens lagar och regler och i vissa fall kan vårdpersonalen utföra 
massage om behandlingen sker i samråd med patienten. Behandlingen får dock inte 
utsätta patienten för någon hälsorisk och den får inte heller ersätta den behandling 
som ges inom hälso- och sjukvården (SFS 2017:378). Med tanke på de positiva 
ångestreducerade effekter som massage, enligt Adib-Hajbaghery et al. (2014), hade på 
hjärtinfarktpatienter, bör kanske massage kunna erbjudas som ett 
behandlingskomplement till hjärtinfarktpatienten i syfte att minska ångestnivåerna.  
 
Av litteraturöversiktens totalt 15 resultatartiklar, innefattar 13 artiklar 
omvårdnadsåtgärder som är inriktade på patientutbildning, genom information, 
undervisning och/eller rådgivning. Tio av studierna visade signifikant 
ångestreduktion, medan tre studier inte nådde signifikansnivån.  De tre studier (Lau-
Walker et al., 2016; Nordlund et al., 2018; Steinke et al., 2012) som inte kunde påvisa 
någon signifikant ångestreducerande effekt hade alla information, utbildning och/eller 
rådgivning som enda omvårdnadsåtgärd i ångestreducerande syfte. Resultatet visade 
att en individuell, internetbaserad kognitiv beteendeterapi inte gav några 
ångestreducerande effekter (Nordlund et al., 2018). Detta motsägs dock av en tidigare, 
liknande studie, av Devi, Carpente, Powell, och Singh (2014), som visade på positiva 
resultat när det gällde ökad fysisk aktivitet, bättre symtomhantering och ökat psykiskt 
välbefinnande. Detta just genom att använda sig av en skräddarsydd och 
individanpassad, internetbaserad hjärtrehabilitering. Dock kan ett helt internetbaserat 
hjärtrehabiliteringsprogram vara svårt att applicera generellt i befolkningen eftersom 
alla inte har samma tillgång, och kunskap, till att använda sig av detta. En 
undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån visar att år 2017 hade 11 procent av 
befolkningen mellan 65-74 år, och endast 39 procent av de mellan 75-85 år, tillgång 
till internet (Statistiska Centralbyrån, 2017). Enligt Europeiska kardiologföreningens 
riktlinjer bör hjärtinfarktpatienten få information om adekvata, förebyggande åtgärder 
och en individanpassad behandlingsplan för att reducera riskfaktorer genom 
utbildning och stöd. Utbildningen bör vara personcentrerad och anpassad till 
patientens kunskaper, förutsättningar och dess kliniska status (Piepoli et al., 2016). 
Eftersom ångestreduktion inte nådde signifikans i samtliga resultatstudier som enbart 
hade patientutbildning som omvårdnadsåtgärd, bör kanske slutsatser dras med 
försiktighet, huruvida enbart patientutbildning är av värde för att reducera patientens 
ångest. Denna omvårdnadsåtgärd bör kanske istället vara ett komplement tillsammans 
med ytterligare ångestreducerande omvårdnadsåtgärder. Kliniskt kan de 
utbildningsmodeller som i studierna (Blumenthal et al., 2016; Casey et al., 2009; 
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Figueiras et al., 2016; McGrady et al., 2009; Rahman et al., 2015; Rydell-Karlsson et 
al., 2007; Vahedian-Azimi et al., 2016; Wang et al., 2011; Wang et al., 2016; Yohannes 
et al., 2010) visat signifikans användas, medan de modeller som inte utföll med 
signifikans (Lau-Walker et al., 2016; Nordlund et al., 2018; Steinke et al., 2012) bör 
omvärderas. 
  
I de åtta studier (Blumenthal et al., 2016; Casey et al., 2009; McGrady et al., 2009; 
Rahman et al., 2015; Rydell-Karlsson et al., 2007; Wang et al., 2011; Wang et al., 2015; 
Yohannes et al., 2010) som analyserar effekten av flera samtidiga omvårdnadsåtgärder, 
kan det inte avgöras vilken, eller vilka, omvårdnadsåtgärder som ger den 
ångestreducerande effekten.  Resultatet visar dock att samtliga studier i 
litteraturöversikten som berör flera olika omvårdnadsåtgärder, har visat på signifikant 
minskning av ångestnivåer. Kanske är det så att det inte är en specifik 
omvårdnadsåtgärd som ger den bästa ångestdämpande effekten, utan just en 
kombination av flera olika åtgärder. Genom att skräddarsy en rehabiliteringsplan för 
hjärtinfarktpatienten kan ångestreducerande omvårdnadsåtgärder sätts in för 
patientens specifika behov och förutsättningar. För att på bästa sätt erbjuda patienten 
den mest effektiva, interprofessionella och personcentrerade vården, bör det finnas ett 
multiprofessionellt team som arbetar tillsammans med patienten. Teamet bör bestå av 
läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, kurator, farmaceut och andra specifika 
professioner.  Att utforma en individanpassad hjärtrehabiliteringsplan har visat bättre 
resultat jämfört med en standardiserad hjärtrehabilitering (Pâquet, Bolduc, Xhignesse 
& Vanasse, 2005). 
 

Alla patienter har olika tidigare livserfarenheter, kunskaper och personligheter. Att 
tillämpa personcentrerad vård har visats öka patientens följsamhet till behandling och 
livsstilsförändringar (Ekman et al., 2011; Pirhonen, Hansson-Olofsson, Fors, Ekman & 
Bolin, 2016). Därför är det förvånande att så få studier har tillämpat personcentrerat 
förhållningsätt, eftersom ett mer individanpassat program skulle kunna ge ökad 
följsamhet och därmed bättre effekt. Med tanke på de olika faserna av krisreaktion som 
hjärtinfarktpatienten kan genomgå (Cullberg, 2000), är det betydelsefullt att ge 
information vid upprepade tillfällen och på ett språk som patienten förstår. Enligt 
Moser et. al. (2003) kan information eller kommunikation som inte levereras optimalt, 
leda till ökad ångest hos hjärtinfarktpatienten. Att tidigt identifiera patienter med höga 
ångestnivåer efter hjärtinfarkt kan därför vara av stor vikt, eftersom ett större 
psykologiskt stöd då kan sättas in för att hjälpa patienten. Detta kan även öka 
patientens motivering till att fullfölja hjärtrehabiliteringsprogrammet. Hos vissa 
patienter, som till exempel har typ D-personlighet är ångestbenägenheten större än 
andra personlighetstyper. Rydell-Karlsson et al. (2007) påtalar att en utökad 
hjärtrehabilitering, som kombinerar omvårdnadsåtgärder i syfte att öka patientens 
kunskap om bland annat hjärtsjukdom, deltagande i fysisk aktivitet och deltagande i 
stresshantering, reducerar ångest hos just hjärtinfarktpatienter med typ D-
personlighet. Genom att individanpassa omvårdnaden, kan den unika patientens 
speciella behov tillgodoses och omvårdnadsåtgärderna inriktas mer åt en eller ett par 
olika interventioner.  
 
Resultatet visar även att ångestnivåerna hos hjärtinfarktpatienten minskar om 
anhöriga involveras i rehabiliteringen. Anhörigas betydelse för patientens ångest 
styrks av en tidigare studie gjord av Lolaty, Bagheri-Nesami, Shorofi, Golzarodi och 
Charati (2014) där resultatet visade att ångestnivåerna minskade hos 
hjärtinfarktpatienten efter att ha fått besök av anhörig. Det kan därför vara av stor 
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betydelse att som vårdpersonal, om patienten så önskar, även uppmuntra anhöriga till 
att delta i den efterföljande rehabiliteringsvården. 
 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis har litteraturöversikten trots ovan beskrivna svagheter visat att 
omvårdnadsåtgärder så som information, undervisning, rådgivning, fysisk aktivitet 
samt stresshantering, var för sig och i olika kombinationer, signifikant reducerar 
ångestnivån hos patienter med hjärtinfarkt. Denna litteraturöversikt ger indikationer 
på att ovanstående omvårdnadsåtgärder är effektiva vad gäller ångestreduktion. 
Frågor som kvarstår är om resultaten kan upprepas vid analys av större grupper och 
vilken typ av hjärtrehabiliteringsprogram som ger störst resultat. En svaghet är just 
det faktum att de omvårdnadsåtgärder som genomförts i studierna inte varit enhetliga 
och någon specifik ångestreducerande omvårdnadsåtgärd har inte kunnat påvisas. 
Eftersom det inte framkommit vilken omvårdnadsåtgärd som lett till minskade 
ångestnivåer, bör således, i klinisk praxis, samtliga ingående omvårdnadsåtgärder 
genomföras för att erhålla samma effekt som i respektive studie. För att utröna vilken 
omvårdnadsåtgärd, eller vilken kombination av dessa, som har den bästa, 
ångestreducerande effekten hos hjärtinfarktpatienten, krävs större randomiserade 
studier.  

Kliniska implikationer 

Litteraturöversikten belyser vikten av information, undervisning rådgivning, 
deltagande i fysisk aktivitet samt deltagande i stresshantering i syfte att reducera 
ångesten hos patienter efter en hjärtinfarkt. I klinisk verksamhet kan resultatet bidra 
till att öka medvetenheten hos vårdpersonalen om fördelarna med ovanstående 
omvårdnadsåtgärder. Genom att arbeta personcentrerat i ett multiprofessionellt team 
och individanpassa omvårdnadsåtgärderna utefter den enskilda individens unika 
behov, kan vårdpersonalen på ett mer effektivt sätt minska patientens ångest och 
därigenom även minska morbiditet och mortalitet.  
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AND anxiety 

142 142 43 2 
 
 

2 
 
(5 dubbletter) 

heart attack OR 
myocardial 
infarction AND 
anxiety AND 
cardiac 
rehabilitation 

24 24 20 1 1 
 
(2 dubbletter) 

 
Databas: 
Medline 

2018-03-24     

Sökord Träffar 
(n) 

Lästa 
titlar  
(n) 

Lästa 
abstract 
(n) 

Kvalitetsgranskade 
(n) 

Till resultatet 
(n) 

myocardial 
infarction AND 
anxiety AND nurs* 
AND intervention 

24 24 8 7 1 
 
(3 dubbletter) 

myocardial 
infarction AND 
anxiety AND 
reduce 

49 49 8 6 1 
 
(1 dubblett) 

  



 

 
 

Bilaga 2. Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 

 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  
 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning? Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är   Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja   Nej  
 
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till fortsatt 
granskning. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 
 
Beskrivs statistiska metoder/analys?  Ja   Nej  
 
Beskrivs datainsamlingen?  Ja   Nej 
 
Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?  
 
Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp validitet och reliabilitet i 
diskussionen?   Ja   Nej  
 
Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen? Ja   Nej  
 
Sker återkoppling till nyare forskning i relation till huvudfynden i diskussionen? 
    Ja   Nej  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 
Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ……………………………………………….                                



   
 

 

Bilaga 3. Mätinstrument för ångestskattning       
                
Instrument för att mäta oro och ångest 
 
Hospital Anxiety and Depression Scale 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), mäter ångest och depression och 
består av 14 frågor. Sju av frågorna är utformade för att mäta ångest. Instrumentet 
anses anpassat för patienter och lätt att genomföra. HADS har översatts till alla större 
europeiska språk och även till många orientaliska språk (Zigmound & Snaith, 1983; 
Snaith & Zigmound, 1986). HADS har hög validitet och reliabilitet (Djukanovic, 
Carlsson & Årestedt, 2017; Zigmound & Snaith, 1983). 
 
State-Trait Anxiety Invatory 
State-Trait Anxiety Invatory (STAI) används internationellt för att skatta ångest och 
består av två oberoende skalor som innefattar 20 frågor. State-ångest är ett begrepp 
som skattar aktuellt ångesttillstånd och trait-ångest är ett begrepp för människors 
benägenhet att reagera med ångest (Spielberger, Gorsuch & Lushene, 1970). STAI 
anses ha hög validitet och reliabilitet (Ferreira & Murray, 1983).  
 
Beck Anxiety Inventory 
Beck Anxiety Inventory (BAI) mäter ångestsymtom.  BAI är ett självskattningsformulär 
som består av 21 frågor och bedöms ha hög validitet (Beck, Epstein, Brown & Steer, 
1988). 
 
Multidimensional Sexual Self-Concept Questionnaire 
Multidimensional Sexual Self-Concept Questionnaire (MSSCQ) är ett 
självrapporteringsinstrument som mäter 20 psykologiska aspekter av mänsklig 
sexualitet (Snell, 1995). Det finns preliminära bevis för hög validitet och reliabilitet 
(Snell, 2003). 
  
Symptom Checklist-90-Revised    
Symtom Checklist-90-Revised (Scl-90-R) är ett frågeformulär som ursprungligen är 
inriktat på symtomatiska beteenden hos psykiatriska patienter (Derogatis, Lipman & 
Covi, 1973). Scl 90-R anses ha hög validitet och reliabilitet (Ardakani et al., 2016).  
 
Cardiac Anxiety Questionnaire (CAQ) 
CAQ bedömer hjärtfokuserad ångest. Hjärtfokuserad ångest är ångest kopplad till den 
upplevda, negativa känsla, som kan ge hjärtrelaterade skadliga konsekvenser. CAQ är 
ett användbart instrument för att identifiera patienter med förhöjd hjärtfokuserad 
ångest med eller utan hjärtsjukdom (Eifert, Thompson, Zvolensky, Edwards, Frazer, 
Haddadb & Daviga, 1999).  

                                                              



 

 
 

Bilaga 4. Artikelmatris 

 
Författare, land, år Titel Syfte Metod/ 

Design 
Deltagare (n) Resultat Kvalitets- 

granskning 

Blumenthal, J. A., 
Sherwood, A., 
Smith, P. J., 
Watkins, L., Mabe, 
S.,  
Kraus, W. E., … 
Hinderliter, A. 
 
USA, 2016 

Enhancing cardiac 
rehabilitation with 
stress management 
training 
 

Att undersöka påverkan 
av ångest vid 
hjärtrehabilitering som 
kombineras med  
stresshanteringsträning, 
jämfört med vanlig 
hjärtrehabilitering.  

RCT 
 
Kvantitativ 
 
 
 

151 
 
KG: 75  
IG: 76 

Visade att deltagarna i 
interventionsgruppen visade större 
förbättringar gällande ångest 
(p=0,025). 
 

100% 

Casey, A., Chang, 
B-H., Huddleston, 
J., Virani, N., 
Benson, H., & 
Dusek, J. A. 
 
USA, 2009 

A Model for 
Integrating a 
Mind/Body 
Approach to 
Cardiac 
Rehabilitation 

Att studera effekterna av 
ett hjärtrehabiliterings-
program som både hade 
medicinska- samt 
psykologiska 
komponenter i 
behandlingen. 

LTS 
 
Kvantitativ 
 

637  
 
459 män 
178 kvinnor  
Medelålder 
63 år 
 
Ångest 
mättes på 
574 
deltagare, 
varav 419 
män och 155 
kvinnor 

Kvinnorna hade lägre utgångsvärde 
i ångest jämfört med männen  
(p 0,05) och hade mindre ångest 
även efter programmet (p<0,01). 
Både kvinnorna och männen visade 
signifikanta förbättringar i ångest 
mellan pre-och post interventionen 
(p<0,0001). 
 

100% 

Figueiras, M. J., 
Maroco, J., 
Monteiro, R., 
Caeiro, R., & Neto, 
D. D. 
 
Portugal, 2016 

Randomized 
controlled trial of 
an intervention to 
charge cardiac  
misconceptions in 
myocardial 
infarction patients  

Att se effekten av ett 
interventionsprogram för 
att minska felaktiga 
uppfattningar kring 
hjärtsjukdom hos 
patienter med en första 
hjärtinfarkt.  

RCT 
 
Kvantitativ 

127  
(enbart 
hjärtinfarkt) 
 
KG: 67 
IG: 60 

Missuppfattningarna påverkade 
ångestnivåerna. Ångestnivåerna var 
lägre i interventionsgruppen vid 
alla fyra mätningarna, men det sågs 
endast en signifikant minskning vid 
fyra månader  
(p 0,02). 
 
 

100% 



 

 
 

Korzeniowska-
Kubacka, I., 
Bilinska, M., 
Piotrowsk, D., 
Stepnowska, M., & 
Piotrowicz, R.  
 
Polen, 2017 
 

The impact of 
exercise-only-based 
rehabilitation on 
depression and 
anxiety in patients 
after myocardial 
infarction 
 

Att bedöma effekten av ett 
åtta veckors 
träningsprogram när det 
gäller depression, ångest 
och fysisk kapacitet efter 
hjärtinfarkt och jämföra 
skillnader mellan män 
och kvinnor. 
 

LTS 
 
Kvantitativ 
  
 

62  
(enbart 
hjärtinfarkt) 
 
32 män 
30 kvinnor 
Medelålder 
56 år 
 

Ångestbenägenheten minskade i 
hela gruppen, men var signifikant 
högre hos kvinnorna än hos 
männen (p<0,01). Aktuell ångest 
minskade signifikant i hela gruppen 
(p<0,01), med det berodde främst 
på en högre förekomst av ångest 
hos kvinnorna före 
träningsprogrammet (p<0,05). 

90,9% 
 

Lau-Walker, M., 
Landy, A., & 
Murrells, T. 
 
England, 2016 

Personalised 
discharge care 
planning for post-
myocardial 
infarction patients 
through the use of 
the personalised 
patient education 
protocol- 
implementing 
theory into practice 

Att undersöka effekten på 
hjärtinfarktpatientens 
ångest genom att införa 
ett patientutbildnings-
protokoll. 

LTS  
 
Kvantitativ 
 
 

74  
(enbart 
hjärtinfarkt) 
 
58 män 
16 kvinnor 
 
50 slutförde 
studien 

Ingen signifikant skillnad sågs på 
ångestnivåerna (p=1,0). 

100% 

McGrady, A., 
McGinnis, M.D., 
Badenhop D., 
Bentle, M., & 
Rajput, M. 
  
USA, 2009 
 

Effects of 
depression and 
anxiety on 
adherence to 
cardiac 
rehabilitation 
 

Att undersöka 
upplevelsen av ångest 
innan och efter 
genomförandet av ett tolv 
veckors strukturerat 
hjärtrehabiliterings 
program.  
 

RS 
 
Kvantitativ 

 

380 
 
241 män  
139 kvinnor 
 
190 slutförde 
studien 
 
55% av 
männen och 
48% av 
kvinnorna 
fullföljde inte 
studien 

Det fanns inga signifikanta 
skillnader mellan de olika 
diagnoserna i utgångsvärdena för 
ångest. Kvinnorna visade sig ha mer 
ångest än männen vid studiestart 
(p=0,008). Ångestnivåerna 
minskade signifikant hos de 
deltagarna som slutförde 
programmet (p=0,001). Männen 
och kvinnorna minskade 
ångestnivåerna i samma 
utsträckning (p=0,001 för båda 
grupperna). 
 
 
 
 
 

100% 



 

 
 

Norlund, F., 
Wallin, E., Olsson, 
E. M. G., Wallert, 
J., Burell, G., von 
Essen, L., & Held, 
C. 
 
Sverige, 2018  

Internet-based 
cognitive behavioral 
terapy for 
symptoms of 
depression and 
anxiety among 
patients with a 
recent Myocardial 
infarction: The U-
CARE Heart 
randomized 
controlled trial 

Att utvärdera effekten av 
en internetbaserad 
kognitiv beteendeterapi-
behandling på 
självrapporterade symtom 
på depression och ångest 
hos patienter som nyligen 
genomgått en hjärtinfarkt.  

RCT 
 
Kvantitativ 
 

239  
(enbart 
hjärtinfarkt) 
 
KG: 122  
36 kvinnor 
86 män  
 
IG: 117  
44 kvinnor 
73 män 
 

Ingen signifikant skillnad sågs i den 
totala HADS-poängen (p=0.53), 
dock sågs det att männen hade 
lägre poäng på den totala HADS-
poängen än kvinnorna (p=0,01). 
Resultatet för HADS visade inte 
någon signifikant skillnad (p=0,82) 
och det sågs inte heller någon effekt 
på resultatet av CAQ (p=0,5). 
 
 
 

100% 

Rahman, R. J., 
Hudson, J., 
Thøgersen-
Ntoumani, C., & 
Doust J. H. 
 
Australien, 2015 

Motivational 
processes and well-
being in cardiac 
rehabilitation: a 
self- 
determination 
theory perspective 
 

Att undersöka 
förändringar i 
psykologiskt 
välbefinnande och 
beteendeförändringar 
med hjälp av en 
självbestämmande teori.   

LTS 
 
Kvantitativ 
 
 

389 
 
133 kvinnor  
256 män 
 
Medelålder 
64 år 
 
243 slutförde 
studien 

Ångestnivåerna minskade 
signifikant efter avslutad 
hjärtrehabilitering (p<0,05) och var 
fortsatt signifikant lägre vid 
uppföljningen efter sex månader 
(p<0,05). Dock ses en tendens till 
att ångestnivåerna åter börjar öka 
vid sex månader. 
 
 

100% 

Rydell-Karlsson, 
M., Edström-Plüss, 
C., Held, C., 
Henriksson, P., 
Billing, E., & 
Wallén, N. H. 
  
Sverige, 2007 
 

Effects of expanded 
cardiac 
rehabilitation on 
psychosocial status 
in coronary artery 
disease with focus 
on Typ D 
characteristics 

Att undersöka effekterna 
av ett utökat 
rehabiliteringsprogram 
hos hjärtinfarktpatienter 
med typ D-personlighet. 

RCS 
 
Kvantitativ 
 

224  
(enbart 
hjärtinfarkt) 
 
KG: 113 
30 kvinnor 
83 män 
Medelålder 
63 år 
 
IG: 111 
22 kvinnor 
89 män 
Medelålder 
64 år 
 
 

Personer med hög typ D-poäng 
upplevde mer ångest jämfört med 
de med lägre typ D-poäng 
(p<0,001). Ångestnivåerna 
minskade på samma sätt i båda 
grupperna (p<0,01). Vid 
uppföljningen efter ett år hade 
deltagarna med högst typ D-poäng i 
interventionsgruppen signifikant 
minskad ångest (p<0,05). 
 
 

100% 
 
 



 

 
 

Smith, P. J., 
Sherwood, A., 
Mabe, S., Watkins, 
L., Hinderliter, A., 
& Blumenthal, J. A. 
 
USA, 2017 

Physical activity 
and psychosocial 
function following 
cardiac 
rehabilitation: One-
year follow-up of 
the ENCHANCED 
sudy 
 

Att undersöka det 
långsiktiga sambandet 
mellan fysisk aktivitet och 
psykosocial funktion efter 
avslutad 
hjärtrehabilitering bland 
deltagare i ENCHANCE-
studien. 

LTS 
 
Kvantitativ 

119 
 
55 kvinnor 
64 män 
Medelålder 
60 år 

Det observerades inte några 
signifikanta skillnader mellan 
behandlingsgrupperna över tiden 
(p=0,172). Ångestnivåerna var lätt 
förhöjda vid studiestart, minskade 
efter rehabiliteringen och förblev 
lägre vid uppföljningen (p<0,001). 
Högre fysisk aktivitet visade en 
signifikant minskning av 
ångestnivåer (p=0,003). 
 
 

90,9% 
 

Steinke, E.E., 
Mosack,V., & 
Hertzog, J. 
  
USA, 2012 

A Social-Cognitive 
Sexual Counseling 
Intervention Post-
MI Development 
and Pilot Testing 
 

Att undersöka 
återvändandet till sexuell 
aktivitet efter hjärtinfarkt 
baserat på en kognitiv 
teori kopplad till upplevd 
ångest och livskvalitet. 

LTS 
 
Kvantitativ 

14  
(enbart 
hjärtinfarkt) 

Patienternas sexuella ångestnivåer 
var stabila under hela 
studieperioden. Ingen signifikans 
kunde uppges. 

90,9%  

Vahedian-Azimi, 
A., Miller, A. C., 
Hajiesmaieli, M., 
Kangasniemi, M., 
Alhani, F., 
Jelvehmoghaddam, 
H., … Izadi, M. 
 
Iran, 2016  

Cardiac 
rehabilitation using 
the family-centered 
empowerment 
model versus home-
based cardiac 
rehabilitation in 
patients with 
myocardial 
infarction: a 
randomised 
controlled trial 
 

Att se om en 
standardiserad 
hjärtrehabilitering som 
kombinerades med en 
familjecentrerad 
förstärkningsmodell 
kunde förbättra 
livskvaliteten, minska den 
upplevda stressen samt 
ångesten hos 
hjärtinfarktpatienter.  

RCT-D 
 
Kvantitativ 

70  
(enbart 
hjärtinfarkt) 
 
KG: 35 
24 män 
11 kvinnor, 
Medelålder 
61 år 
 
IG: 35  
22 män 
13 kvinnor, 
Medelålder 
62 år 

Inga skillnader mellan grupperna i 
utgångsvärden för aktuellt 
ångesttillstånd (p=0,84), men  
interventionsgruppen visade 
signifikanta förbättringar vid den 
första uppföljande bedömningen 
(p<0,0001). Skillnad kvarstod 
under alla uppföljningar 
(p<0,0001). Ingen signifikant 
utveckling över tiden observerades i 
kontrollgruppen (p=0,063). Ingen 
signifikant skillnad i 
ångestbenägenhet för varken 
kontrollgruppen (p=0,095) eller 
interventionsgruppen (p=0,089). 
 
 
 
 

100% 



 

 
 

Wang, W., Chair, S. 
Y., Thompson, D. 
R., & Twinn, S. F.  
  
Kina, 2011 

Effects of home- 
based  
rehabilitation  
on health-  
related quality 
of life and  
psychological 
status in  
chinese 
patients 
recovering from 
acute 
myocardial 
Infarction 

Att utvärdera effekterna 
av ett hembaserat 
rehabiliteringsprogram 
för patienter med 
hjärtinfarkt när det gäller  
hälsorelaterad livskvalitet. 

RCT 
 
Kvantitativ  
 
 

133 
(enbart 
hjärtinfarkt) 
  
IG: 65 
53 män 
12 kvinnor 
 
IG: 68 
58 män  
10 kvinnor  

Signifikant minskning av ångest 
över de fyra tidsperioderna i båda 
grupperna. Även signifikant 
minskning av medelvärdet för 
ångest i grupperna över sex 
månader (p<0,001). Signifikant 
behandlingseffekt genom en 
minskning av ångestnivåer vid 
genomförandet av programmet 
samt efter uppföljningarna vid tre 
respektive sex månader (p<0.05). 
Ångestnivåerna tenderade dock till 
att öka något vid tre respektive sex 
månaders uppföljning. 

100% 

Wang, W., Jiang, 
Y., He, H. G., & 
Koh., K. W. L. 
  
Singapore, 2016 

A randomised 
controlled trial on 
the effectiveness of 
a home-based self- 
management 
programme for 
community-
dwelling patients 
with myocardial 
infarction 

Att undersöka effekten av 
ett fyra veckors 
hembaserat 
självhanteringsprogram 
för hjärtinfarktpatienter. 

RCT 
 
Kvantitativ 

128  
(enbart 
hjärtinfarkt) 
 
KG: 64 
57 män 
7 kvinnor  
IG: 64 
58 män  
6 kvinnor 

Resultatet visade signifikanta 
minskningar av ångestnivåer i 
interventionsgruppen, jämfört med 
kontrollgruppen över en 16-
veckorsperiod (p<0.04). 
 

100% 

Yohannes, AM., 
Doherty, P., Bundy, 
C., & Yalfani, A.  
  
USA, 2010 
 

The long-term 
benefits of cardiac 
rehabilitation on 
depression, anxiety, 
physical activity and 
quality of life 
 

Att undersöka de 
långsiktiga fördelarna 
med ett sex veckors 
omfattande 
hjärtrehabilitering när det 
gäller ångest, depression, 
fysisk aktivitet samt 
livskvalitet.  
 

PS 
 
Kvantitativ 
 

147 
 
105 
patienter,  
76 män och 
29 kvinnor, 
fullföljde 
upp-
följningarna 
vid sex 
respektive 
tolv månader 
 

Signifikanta minskningar av 
ångestnivåer sågs vid 
uppföljningarna efter sex veckor 
samt efter sex och tolv månader, 
jämfört med utgångsvärdet innan 
programstart (p<0,05). Dock ses en 
tendens till att ångestnivåerna åter 
börja stiga vid uppföljningen vid 
sex månader samt stigit ytterligare 
vid uppföljningen vid tolv månader. 
Ångestnivåerna är trots det fortsatt 
signifikant lägre jämfört med 
utgångsvärdet (p<0,05). 

100% 

IG= Interventionsgruppen, KG= Kontrollgruppen, RCT= Randomiserad kontrollerad studie, RCT-D= Randomiserad, kontrollerad studie – dubbelblind, 
LTS=Longitudinell studie, RS= Retrospektiv studie, PS= Prospektiv studie. 


