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Introduktion: Flest människor dör av kardiovaskulära sjukdomar globalt sett och fysisk 

aktivitet är viktig för att förhindra insjuknande. Fysisk aktivitet hjälper till att minska risken 

för insjuknande eller återinsjuknande i kardiovaskulära sjukdomar och kan på så sätt minska 

kostnaderna för omvårdnad av dessa patienter. Främjande av fysisk aktivitet sker med 

omvårdnadsinterventioner baserat på olika aktiviteter och det är sjuksköterskans ansvar att 

tillhandahålla individuell anpassning. Syfte: Studien syftade till att beskriva 

omvårdnadsinterventioner sjuksköterskan använder sig av för att öka fysisk aktivitet hos 

patienter med kardiovaskulär sjukdom. Metod: Studien utformades som en litteraturstudie 

enligt Polit och Beck (2017) nio steg. Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och Pubmed 

samt kvalitetsgranskades med Polit och Beck (2017) granskningsmallar. Resultatet 

utformades av valda artiklar, sju kvantitativa, två kvalitativa och fyra med mixad metod. 

Resultat: Omvårdnadsinterventionerna delades in i tre kategorier, träning, motivation och 

utbildning. Underkategorier framkom till beskrivna kategorier. Slutsats: Litteraturstudien 

visar att träning var den vanligaste interventionen och förekom som lärarledd träning och 

hemträning. Motivation utövades av sjuksköterskan genom personligt möte samt i 

kombination med träningsprogram. I resultatet framkommer även att utbildning är en 

intervention för ökad fysisk aktivitet som används för att utbilda patienter med 

kardiovaskulär sjukdom. 
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Introduktion 

Dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar är 17,7 miljoner människor varje år och motsvarar 

31% av alla dödsfall globalt sett (World health organization [WHO] 2017a) och år 2016 avled 

totalt sett ca 91000 personer i Sverige och av dessa avled 35% i kardiovaskulära sjukdomar 

(Socialstyrelsen 2017). Kardiovaskulära sjukdomar kostade 61.5 miljarder kronor i Sverige 

2010 eftersom resurser behövs för att diagnostisera, behandla, vårda och leva med sjukdomen 

(Steen Carlsson & Persson 2012). Patienter med kardiovaskulär sjukdom tillhör en grupp med 

ökad risk för återinsjuknande (Socialstyrelsen 2018b) och fysisk aktivitet hjälper till att minska 

risken för kardiovaskulär sjukdom (WHO 2015). Patienter ska få information om metoder för 

att förebygga sjukdom eller skada (SFS 2014:821) och då är sjuksköterskans pedagogiska roll 

viktig för planering, genomförande och utvärdering av information och utbildningsinsatser, 

tillsammans med patienter och närstående, för att förebygga ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF) (2017). Fysisk aktivitet är en viktig del av rehabilitering och 

sekundärprevention efter strokesjukdom (Socialstyrelsen 2018d) men är trots det en 

underutnyttjad behandlingsform (Socialstyrelsen 2018a).  

Bakgrund 

Kardiovaskulära sjukdomar är en grupperande benämning för sjukdomar i hjärta och blodkärl 

och utgörs av kranskärlssjukdomar, cerebrovaskulära sjukdomar, perifer vaskulär sjukdom, 

reumatisk hjärtsjukdom, djup ventrombos och medfödda hjärtfel (WHO 2017a). Ej medfödda 

kardiovaskulära sjukdomar orsakas oftast av åderförkalkningar som beror på höga halter av det 

onda kolesterolet som kallas Low density lipoprotein (LDL). Riskfaktorer som höjer halterna 

av LDL är tobaksanvändning, alkohol, ohälsosam kost och fysisk inaktivitet (WHO 2017a). 

WHO (2015) skriver att ohälsosam kost består av kost som innehåller mycket kalorier, har höga 

halter av socker eller salt samt brist på frukt och grönsaker. Människor som äter mycket mat 

eller ohälsosam mat och är fysiskt inaktiva löper stor risk för att drabbas av övervikt och senare 

fetma. Fetma kan i sin tur leda till högt blodtryck och höga halter av blodfetterna LDL vilket i 

sin tur ökar risken för att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar. Socialstyrelsen (2018c) anger 

att uttagna läkemedel som sänker blodfetter ökar i Sverige och under 2017 hade 960 000 

personer minst ett uttag av någon form av blodfettssänkande läkemedel.  

I sluten och öppenvården möter sjuksköterskan patienter med kardiovaskulära sjukdomar som 

har en eller flera ohälsosamma levnadsvanor som till exempel fysisk inaktivitet och som därmed 

har särskild risk för återinsjuknande (Socialstyrelsen 2018b). Fysisk aktivitet definieras som en 

kroppslig rörelse som produceras av skelettmuskler. Av den fysiska aktivitet som utförs så är 

inplanerad träning den vanligaste exempelvis lärarledd träning men utöver det är fysisk aktivitet 

också något som sker i daglig rörelse exempelvis hushållssysslor, transporter till arbete eller ett 

fysiskt krävande arbete (WHO 2017b). Aktuell forskning visar att 30 minuters fysisk aktivitet 

per dag hjälper till för att förhindra stroke och hjärtattack (WHO 2015) men även kortare 

träningspass om 15 minuter per dag ger fysiska fördelar (American Heart Association [AHA] 

2018). Fysisk aktivitet har hälsofördelar som sänker blodsockret, blodtryck och blodfetter, höjer 

syrehalten i kroppen, bidrar till viktminskning och minskad stress, stärker hjärtat och förbättrar 

blodcirkulationen. Fysisk aktivitet är även bra för välmående och förbättrar sömnen men bidrar 

också till en hälsosam känsla (WHO 2015). Tidigare forskning har visat att Sverige minskade 

fysisk inaktivitet hos personer med kardiovaskulära sjukdomar mellan 1986–2002 med hjälp 

av organiserad träning och högre aktivitetsnivåer. Ökningen av den fysiska aktivitetsnivån 

påvisade också ett samband med risken för att dö i kardiovaskulära sjukdomar med 7200 färre 

dödsfall under dessa år (Björck et al. 2009).  Den vanligaste orsaken till att människor inte är 

fysiskt aktiva beror på barriärer så som bekvämlighet, skada eller sjukdomar som begränsar. 

Undersökningar har också påvisat att patienter önskar mer stöd av sjukvården för att öka sin 

fysiska aktivitet (Folkhälsomyndigheten 2011).  
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I sjuksköterskans omvårdnadsarbete ingår det att hjälpa patienter att identifiera och ändra 

inställningen till hälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2018b) och främjande av fysisk 

aktivitet kan ske med omvårdnadsinterventioner som planeras efter patientens individuella 

behov (Aranda 2007). Omvårdnadsinterventioner ska följa evidensbaserad forskning för att 

säkerhetsställa patientsäker vård och kan vara enkel eller komplex (Aranda 2007). 

Omvårdnadsintervention definieras som behandling baserad på klinisk bedömning och 

kunskap, utförd av sjuksköterska med syfte att förbättra patientens resultat samt inkluderar 

direkt eller indirekt omvårdnad med inriktning på individer, familj och samhällsgrupp. En direkt 

omvårdnadsintervention sker genom interaktion med patient och inkluderar både fysiologiska 

och psykosociala omvårdnadshandlingar medan en indirekt omvårdnadsintervention sker å 

patientens vägnar utanför patienten. Sjuksköterskan kan främja fysisk aktivitet genom 

omvårdnadsinterventioner som innehåller olika typer av aktiviteter. Bland aktiviteterna finns: 

motivation/uppmuntran, handledning i hantering av hindrande barriärer, information angående 

hälsofördelar och fysiologisk effekt av träning, instruktioner för lämplig frekvens och 

varaktighet samt intensitet av fysisk aktivitet, bedöma individens hälsoövertygelse om fysisk 

aktivitet, uppmuntra att sätta ord på känslor om träning och behov av träning (Bulechek et al. 

2013). 

Sjuksköterskans ansvar är att tillhandahålla individuellt anpassade omvårdnadsinterventioner 

utifrån patientens förutsättningar. En självklar del i sjuksköterskans arbetsuppgifter är att 

genom pedagogisk rådgivning ge rekommendationer om fysisk aktivitet i avseende att arbeta 

förbyggande och behandlande. Sjuksköterskans utmaningar i omvårdnaden är hur patienter 

motiveras till fysisk aktivitet och hur motivationen bibehålls (Folkhälsomyndigheten 2011). I 

anpassandet av omvårdnadsinterventioner kan sjuksköterskan ta hjälp av frågeställningar som: 

vilket resultat försöker jag uppnå för patienten, vilka interventioner använder jag för att uppnå 

önskat resultat? Dock poängteras att de omvårdnadsinterventioner som är bäst lämpade beror 

på patientens förutsättningar och att ingen tydlig plan finns för anpassning av interventioner 

(Bulechek et al. 2013). 

Problemformulering 

Eftersom fysisk aktivitet är en betydelsefull faktor för kardiovaskulära sjukdomar är det viktigt 

att vidta åtgärder som fungerar för att påverka patienter till en sundare livsstil. 

Livsstilsförändringar är för många patienter något som behöver förtydligas och förenklas för 

att öka benägenheten till följsamhet och för att minska riskerna av att dö i kardiovaskulära 

sjukdomar. Det krävs att sjuksköterskan har kunskap att stödja och motivera patienter till 

föreskrivna behandlingar. En sammanfattning behövs för att förtydliga dokumenterade 

omvårdnadsåtgärder för patienter med kardiovaskulära sjukdomar. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsinterventioner sjuksköterskan använder sig av 

för att öka fysisk aktivitet hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar. 
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Metod 

Studien utformades som en litteraturstudie. Vilket enligt Polit och Beck (2017) innebär 

undersökning och sammanställning av resultat från evidens i tidigare forskning. 

Litteraturstudien hade för avsikt att följa Polit och Becks (2017) flöde om 9 steg. 

Flödet beskrivs efter egen översättning som: 

1: Formulering av frågeställningar och syfte  

2: Identifiering av sökord och databaser 

3: Insamling och identifiering av artiklar och primärt källmaterial 

4: Bedömning av relevans och lämplighet. 

5: Genomläsning av artiklarna 

6: Sammanställning och tolkning av informationen från artiklarna 

7: Kritiskt granskning av artiklarna 

8: Analys, integrering och sökande efter kategorier 

9: Preparering av syntes/kritisk summering 

Litteratursökning 

I steg ett genomfördes en genomgång av forskningsområdets dokumenterade omfattning och 

litteraturstudiens syfte formulerades. I steg två söktes artiklar med enskilda ämnesord för att 

utröna hur stor efterforskning som fanns kring varje enskilt ämne (Polit & Beck 2017). 

Artiklarna inhämtades från databaserna Cinahl och Pubmed som enligt Polit och Beck (2017) 

är speciellt användbara för omvårdnadsforskning. De ämnesord som valdes motsvarade 

kontrollerade och strukturerade vokabulär för respektive databas, Cinahl headings i Cinahl samt 

Medical Subject Headings (MeSH-termer) i Pubmed (Polit & Beck 2017). Ämnesorden är en 

kategorisering och att använda ämnesord innebär att sökningen blir likvärdig i de två olika 

databaserna och används för att litteraturstudien ska vara reproducerbar (Polit och Beck 2017). 

Sökorden som valdes var Physical activity, Exercise, Sports, Cardiovascular diseases, Heart 

diseases och Vascular diseases. Physical activity, Exercise och Sports sökes som Exact Major 

Subject Heading (MM) i Cinahl och som MeSH Major i Pubmed dock användes Physical 

activity inte i Pubmed då databasen benämner begreppet med MeSH-termen Exercise. 

Begreppen Cardiovascular diseases, Heart diseases och Vascular diseases söktes som Exact 

subject heading (MH) i Cinahl och som MeSH i Pubmed. Att i Cinahl sätta ett + efter begreppen 

innebär att även begreppets underrubriker kommer att tas med i sökningen men i Pubmed sker 

detta med automatik om inte förhindrande av detta har angivits. Sökorden Intervention*, 

Strategie* och Best Practice* söktes i fritext för att styra sökningens relevans och matchning 

till studiens syfte. För att styra urvalet till omvårdnad har Nurs* tillkommit i fritext i båda 

databaserna. En * efter ett sökord hjälper till att få fram artiklar oavsett det aktuella ordets 

ändelse, och kallas för trunkering (Forsberg & Wengström 2013). För att ytterliggare söka av 

området på relevanta artiklar bestämdes att begreppet Rehabilitation skulle läggas till och 

begreppet söktes som underrubrik (Subheading) till huvudbegreppen. Alla sökord finns 

redovisade i tabell 1 och 2. Sökorden söktes var för sig och kombinerades med booleska 

operatorer så som NOT, OR och AND, vilket används för att utöka eller begränsa en sökning 

(Polit & Beck 2017).  Sökningsprocessen kan ses löpande i tabell 1 och tabell 2. 
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Inklusions/exklusionskriterier 

Litteraturstudien inkluderar omvårdnad förknippad med allmänsjuksköterskans arbetsområde. 

Artiklar utgivna från 2008.01.01 till och med 2018.08.31 är inkluderade. Inklusionskriterier 

utgörs av artiklar utförda på män eller kvinnor med kardiovaskulära sjukdomar, artiklar som är 

vetenskapligt granskade, som inte är en review och artiklar skrivna på engelska. Studien 

exkluderar artiklar där legitimerade sjuksköterskor inte ingick, artiklar med forskning gjord på 

barn eller tonåringar under 19 år. Litteraturstudien exkluderar även medfödda kardiovaskulära 

sjukdomar eller abnormiteter och artiklar som riktar sig till dem i riskzon för kardiovaskulära 

sjukdomar samt kvinnor som drabbas av kardiovaskulära sjukdomar under graviditet. 
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Tabell 1 – Databassökning i Cinahl 2018-08-31 

Databas  

Cinahl 

2018-08-31 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 

ett 

Urval 

två 

Urval tre 

S1 Physical Activity [Exact Major Subject 

Heading] 

14,718    

S2 Exercise+ [Exact Major Subject Heading] 42,671    

S3 Sports+ [Exact Major Subject Heading] 36,004    

S4 Cardiovascular Diseases [Exact Subject 

Heading] 

27,020    

S5 Heart Diseases+ [Exact Subject Heading] 144,879    

S6 Vascular Diseases+ [Exact Subject 

Heading] 

212,768    

S7 Intervention* [Fritext] 242,629    

S8 Strategie* [Fritext] 103,388    

S9 Best practice* [Fritext] 21,692)    

S10 Nurs* [Fritext] 697,404    

S11 S1 OR S2 OR S3 84,341    

S12 S4 OR S5 OR S6 307,387    

S13 (S1 OR S2 OR S3) AND (S4 OR S5 OR 

S6) 

5,442    

S14 S7 OR S8 OR S9  340,101    

S15 (S1 OR S2 OR S3) AND (S4 OR S5 OR 

S6) AND (S7 OR S8 OR S9)1 

461    

S16 S15 AND S101 21  11 5 2 

S17 Rehabilitation (RH) [Exact Subject 

Heading] 

12,482    

S18 S4/RH OR S5/RH OR S6/RH 11,183    

S19 (S1 OR S2 OR S3) AND (S4/RH OR 

S5/RH OR S6/RH) 

977    

S20 S19 AND S101 11 ((3)) 1 1 1 

     SUMMA 3st 

Interna dubbletter har markerats med (( )). 1 Sökning med inklusionskriterier omfattande av 

årtal 2008.01.01-2018.08.31, peer review, ålder och engelskt språk.  
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Tabell 2 – Databassökning i Pubmed 2018-08-31. 

 

Dubbletter har markerats med ( ). Interna dubbletter är markerade med (( )). 1 Sökning med 

inklusionskriterier omfattande av årtal 2008.01.01-2018.08.31, peer review, ålder och 

engelskt språk.  

  

Databas 

Pubmed 

2018-08-31 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 

ett 

Urval 

två 

Urval tre 

S1 Exercise [MeSH Major Topic] 115 284    

S2 Sports [MeSH Major Topic] 114634    

S3 Cardiovascular Diseases [MeSH] 133295    

S4 Heart Diseases [MeSH] 1052377    

S5 Vascular Diseases [MeSH] 1562047    

S6 Intervention* [Fritext] 912317    

S7 Strategie* [Fritext] 527471    

S8 Best practice* [Fritext] 20,429    

S9 Nurs* [Fritext] 886817    

S10 S1 OR S2 182963    

S11 S3 OR S4 S5 2216394    

S12 (S1 OR S2) AND (S3 OR S4 S5) 18719    

S13 S6 OR S7 OR S8  1381415    

S14 (S1 OR S2) AND (S3 OR S4 S5) AND 

(S6 OR S7 OR S8)1 

1164    

S15 S14 AND S91 105 55(5) 20 9 

S16 Rehabilitation (RH) [MeSH] 279011    

S17 S3/RH OR S4/RH OR S5/RH 15483    

S18 (S1 OR S2) AND (S3/RH OR S4/RH 

OR S5/RH) 

1405    

S19 S18 AND S91 45 ((13)) 3 1 1 

     SUMMA 10st 
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Urvalsprocess 

Steg fyra, fem, sex och sju utfördes med en urvalsprocess i tre steg. 

I urval 1, steg 4 enligt Polit och Beck (2017) lästes artiklarnas titel och abstrakt som matchades 

mot litteraturstudiens syfte samt inklusions- och exklusionskriterier. Totalt granskades 144 

artiklar men efter genomgången kvarstod totalt 70 artiklar varav 5 var externa dubbletter. 

Interna dubbletter jämfördes mot den tidigare sökningen och 16 dubbletter identifierades. 

Artiklar som föll bort exkluderades för att artikeln inte innehöll relevanta deltagare, 

interventioner, var en review, eller inte motsvarade studiens syfte. Av de granskade artiklarna 

var det 27 som gick vidare till urval 2. 

I urval 2, steg 5 enligt Polit och Beck (2017) lästes artiklarna från urval 1 i sin helhet med 

fokus på metod och resultat för att noga syna om artiklarnas innehåll var relevant för studiens 

syfte. Alla artiklar som inte överensstämde med studiens syfte exkluderades och artiklar som 

föll bort i det här urvalet var artiklar som inte riktade sig helt och hållet till patienter med 

kardiovaskulära sjukdomar. Exkluderade artiklar kunde inkludera patienter med andra 

sjukdomar. I steg 6 enligt Polit och Beck (2017) sammanställdes och tolkades artiklarnas 

information. Sammanställningen har skett i folders i Cinahl och Pubmed. Det gemensamma 

urvalet om 13 artiklar gick sedan vidare till steg 7.  

De 13 artiklarna kvalitetsgranskades i urval 3 steg 7 enligt Polit och Becks (2017) 

granskningsmallar, Guide to an Overall Critique of Quantitative Research Report, Guide to an 

Overall Critique of a Qualitative Research Report och Guidelines for critiquing mixed methods 

studies. Med hjälp av granskningsmallarna säkerhetsställdes att artiklarna hade god kvalitet och 

ett etiskt ställningstagande med vilket menas att artiklarna var godkända av en etisk kommitté 

eller innehöll ett etiskt ställningstagande. Efter granskningen återstod totalt 13 artiklar eftersom 

alla artiklar ansågs ha ett etiskt ställningstagande som var försvarbart.  Artiklarna är redovisade 

i Artikelmatris, Bilaga 1. 
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Dataanalys 

I steg 8 enligt Polit och Beck (2017) lästes artiklarna igen och interventionerna kategoriserades 

utifrån induktiv analysmetod. Artiklarnas lästes både individuellt och gemensamt och innehållet 

diskuterades. De delar som motsvarade litteraturstudiens syfte kategoriserades och 

sammanställdes efter gemensamt överläggande. Meningar eller begrepp som motsvarade 

studiens syfte klipptes ut och klistrades in i ett Excelblad i Microsoft Office. Artiklarna lästes 

sedan åter för att finna likheter mellan omvårdnadsinterventionerna. Likheterna skrevs ner på 

ett A4 och grupperades. Interventionerna grupperades först efter ABC (se tabell 3) men en 

namngavs sen utifrån deras likheter.  

Tabell 3. Exempel på hur kategorisering gick till: 

Grupper Likheter Artikeltitel 

Grupp A Utbildning Hypertension in the faith community; 

The effect of individual education on patients’ physical 

activity capacity after myocardial infarction. 

Grupp B Träningsintervention 

med lärare 

Supervised exercise for acute coronary patients in 

primary care: a randomized clinical trial; Community-

based Yang-style Tai Chi is safe and feasible in chronic 

stroke: a pilot study; Effect of Tai Chi on physical 

function, fall rates and quality of life among older stroke 

survivors. 

Grupp C Motivation i 

personligt möte 

An Exercise Counseling Intervention in Minority 

Adults with Heart Failure; Behavioural intervention to 

increase physical activity in adults with coronary 

heart disease in Jordan; The “Moving Heart Program”: 

an intervention to improve physical 

activity among patients with coronary heart disease 

 

Alla inkluderade interventioner är analyserade efter deras huvudsakliga syfte, det vill säga att 

öka fysisk aktivitet hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar och i analyseringen 

framträdde tre kategorier; träning, motivation och utbildning. Kategorin träning delades upp i 

underkategorierna lärarledd träning och hemträning som baserades på deras tillvägagångssätt. 

Samt motivation delades upp eftersom en andel av interventionerna kombinerade motivation 

med telefonuppföljning och den andra med träningsprogram. Kategorierna namngavs sen 

utifrån dess innehåll. I steg 9 enligt Polit och Beck (2017) sammanställdes resultatet gemensamt 

i löpande text. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) rör en viktig del av forskningsetiken frågor om hur personer som 

medverkar i forskning som försökspersoner eller informanter får behandlas. Det är viktigt att 

tänka på att dessa personer skyddas från skador eller kränkningar. Med forskaretik menas även 

de etiska frågor, i detta fall för en litteraturstudie, som berör forskarens ansvar gentemot 

forskningen, forskarsamhället och samhället i övrigt. Studiens framtagna material har 

sammanställts på etiska grunder enligt följande: Insamlat engelskt material har tolkats efter 

bästa förmåga och citat har inte översatts då risk föreligger för eventuella feltolkningar eftersom 

författarna inte har engelska som modersmål. Engelsk-svenskt lexikon har använts för 

översättning med den, enligt författarna låga, risk för feltolkning som detta eventuellt innebär. 

Alla artiklar som ingår i litteraturstudien har redovisats i resultatet och allt resultat som 

motsvarar studiens syfte har tolkats, sammanställts och redovisats. Endast primärkällor har 
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använts för att inte påverka litteraturstudiens resultat med subjektiva förvrängda fakta. Källor 

och referenser är angivet efter bästa förmåga. Författarna har under studien gjort sitt yttersta för 

att inte påverka litteraturstudiens resultat med personliga åsikter. Utöver vad som redan är 

beskrivet har resultatdelens artiklar granskats (Vetenskapsrådet 2017) för att säkerställa att 

dessa håller en god etisk standard där respekt för att deltagarnas rättigheter har beaktats och 

vidare meddelas att inga intressekonflikter föreligger som kan påverka resultatet 

(Vetenskapsrådet 2017). 
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Resultat 

Litteraturstudien syftade till att beskriva omvårdnadsinterventioner avseende fysisk aktivitet för 

patienter med kardiovaskulär sjukdom. Resultatet grundades på 13 artiklar, varav 7 

kvantitativa, 2 kvalitativa och 4 med mixad metod. Resultatets artiklar finns redovisade i 

artikelmatrisen, Bilaga 1. Artiklarnas (n=13) ursprungsländer var USA (n=6), Jordanien (n=1), 

Nederländerna (n=1), Kanada (n=1), Turkiet (n=1), Spanien (n=1), Brasilien (n=1) och Iran 

(n=1). Resultatet beskriver omvårdnadsinterventioner utförda mellan åren 2009 och 2017 och 

är redovisat i löpande text. 

I resultatet framkom att sjuksköterskan använder sig av tre olika interventioner för att öka fysisk 

aktivitet hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar. Interventionerna är presenterade i 

ordning efter hur vanligt förekommande de var: 

• Träning: lärarledd träning och hemträning 

•  Motivation: motivation i personligt möte eller motivation i kombination med 

träningsprogram 

• Utbildning 

 

Träning 

Träning var den mest förekommande interventionen och är beskrivet utifrån två redovisade 

underkategorier; lärarledd träning (Ortega et al. 2014; Ruth & Bruce 2011; Ruth et al. 2014) 

och hemträning (Chiang & Sun 2009; Fayazi et al. 2013; Millen & Bray 2009). I lärarledd 

träning fick patienterna instruktioner från sjuksköterskan (Ortega et al. 2014) eller en utbildad 

instruktör (Ruth & Bruce 2011; Ruth et al. 2014) om hur träningen skulle utföras på sjukhus 

(Ortega et al. 2014) och träningscenter (Ruth & Bruce 2011; Ruth et al. 2014). Hemträningen 

baserades på instruktioner för att patienten skulle kunna utöva träningen på egen hand i hemmet 

(Chiang & Sun 2009; Fayazi et al. 2013; Millen & Bray 2009). 

 

Lärarledd träning 

Sjuksköterskan placerade patienter i träningsgrupper och övervakade deras träning (Ortega et 

al. 2014; Ruth & Bruce 2011; Ruth et al. 2014). Patienterna blev instruerade av sjuksköterskan 

i hur de skulle cykla på en träningscykel (Ortega et al. 2014) eller följde TaiChi-instruktörens 

rörelser i en TaiChi-grupp (Ruth & Bruce 2011; Ruth et al. 2014). Patienterna fick träna 3 

gånger i veckan (Ortega et al. 2014; Ruth & Bruce 2011; Ruth et al. 2014) med ökning om ett 

träningspass per vecka var åttonde vecka och efter varje avslutat träningspass mätte 

sjuksköterskan patienternas blodtryck (Ortega et al. 2014).  

Hemträning 

Patienterna tilldelades hembaserade träningsprogram (Chiang & Sun 2009; Fayazi et al. 2013; 

Millen & Bray 2009) med instruktioner om dagliga 30 minuters promenader (Chiang & Sun 

2009; Fayazi et al. 2013) och att 3 gånger per vecka ta ”träningspromenader” som innehöll 

uppvärmning, vila och nedvarvning (Fayazi et al. 2013). Patienterna fick föra aktivitetsdagbok 

(Fayazi et al. 2013) eller använda stegräknare (Chiang & Sun 2009) för att redovisa utförd 

träning. I aktivitetsdagboken antecknade patienterna hjärtfrekvens, betygsatte uppfattad 

ansträngning, typ av fysisk aktivitet, varaktighet och eventuella symtom som upplevdes (Fayasi 

et al. 2013). Sjuksköterskan gjorde dagliga (Fayazi et al. 2013) eller veckovisa (Chiang & Sun 

2009) uppföljande telefonsamtal. Fayazi et al. (2013) skriver att informationen i 

aktivitetsdagböckerna kan sammanställas av sjuksköterskan till en broschyr innehållandes 

förklaringar till upplevda träningsproblem, träningsnivåer och självskattning av upplevda 

symtom (Fayazi et al. 2013). Chiang och Sun (2009) skriver att sjuksköterskan kunde anpassa 
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hemträningsprogrammet med motivation där patienternas närstående fick lämna uppmuntrande 

åsikter. Millen & Bray (2009) skriver att hembaserade träningsupplägg också kunde vara 

manualer innehållandes instruktioner om överkroppsövningar med gummiband. 

Sjuksköterskan delade ut manualerna och rekommenderade patienterna att träna 3 gånger i 

veckan enligt manualen som innehöll bilder som visade patienterna hur övningarna skulle göras 

och visade dem vad de skulle vara kapabla att utföra om träningen upprätthölls. 

Motivation 

Motivation var den näst vanligast förekommande interventionen och är beskrivet utifrån två 

redovisade underkategorier: motivation i personligt möte (McCarthy et al. 2015; Alsaleh et al. 

2016; Rodrigues et al. 2013) och motivation i kombination med träningsprogram (Minneboo et 

al. 2017; Beckie & Beckstead).  

 

Motivation i personligt möte  

Sjuksköterskan motiverade patienterna till fysisk aktivitet med hjälp av motiverande 

intervjuteknik (MI) i motiverande personliga samtal och hjälpte patienterna att sätta upp mål 

med inplanerad träning (McCarthy et al. 2015; Alsaleh et al. 2016; Rodrigues et al. 2013).  

”When, where, how and with whom do you plan to do it? Please write down your plans in the 

following table. The more precise, concrete and personally you formulate your plans, the more 

they can help you” (Rodrigues et al. 2013, s.184). Patienterna motiverades att välja den 

träningsaktivitet som tilltalade dem och sjuksköterskan hjälpte patienterna genom MI att 

adressera hinder som påverkar fysisk aktivitet negativt (McCarthy et al. 2015; Alsaleh et al. 

2016; Rodrigues et al. 2013). Hindren för träningen skrevs ner tillsammans med en strategi 

uttänkt av patienten för att överkomma hindret och planerades i tre steg för att på så sätt ha en 

plan b eller c (Rodrigues et al. 2013). Sjuksköterskan följde upp träningen via veckovisa 

telefonsamtal (McCarthy et al. 2015), varannan vecka (Rodrigues et al. 2013), en gång i 

månaden och skickade sms-meddelanden med motiverande fraser (Alsaleh et al. 2016).  

Motivation i kombination med träningsprogram 

Sjuksköterskan träffade patienterna och motiverade i personliga samtal med MI (Minneboo et 

al. 2017; Beckie & Beckstead). Sedan placerades patienterna i internetbaserade 

träningsprogram med en onlinecoach, där partners var erbjudna att deltaga (Minneboo et al. 

2017). Patienterna träffade sjuksköterskan en gång i veckan i individanpassade motiverande 

samtal som varade en timme och samtalen kombinerades med ett träningsprotokoll som skulle 

utövas av patienten själv 3 gånger i veckan i 12 veckor (Beckie & Beckstead 2010). 

Utbildning  

Sjuksköterskan gav i grupp patienterna utbildning om träningsformer som sänker blodtrycket 

och delade ut informationsbroschyrer för patienterna att ta med hem (Uysal & Ozcan 2015; 

Bangurah et al. 2017). Informationsbroshyrerna innehöll information om fysisk aktivitet och 

rekommendationer från AHA och National heart, lung, and blood institute (NHLBI). Det första 

gruppmötet varade i 2 timmar och det andra 45 minuter. På det andra mötet mätte 

sjuksköterskan alla patienters blodtryck och fortsatte sedan att utbilda patienterna. I det sista 

och tredje mötet mättes blodtryck igen och utvärderingsblanketter fylldes i (Bangurah et al. 

2017). Sjuksköterskan utbildade också patienterna i positiva effekter av fysisk aktivitet för att 

minska risken för återupprepade hjärtinfarkter. Patienterna fick två personliga möten med 

individuellt anpassad utbildning samt följdes upp 2 gånger per telefon då sjuksköterskan bland 

annat upprepade informationen om fysisk aktivitets positiva påverkan på kardiovaskulära 

riskfaktorer (Uysal & Ozcan 2015).  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att träning var den mest förekommande interventionen där patienterna bland 

annat blev indelade i olika träningsprogram där sjuksköterskan övervakade träningen och 

patienterna fick cykla på en träningscykel eller träna TaiChi med en utbildad instruktör. 

Patienterna instruerades under träningspasset av en sjuksköterska eller följde instruktörens 

rörelser. D’Isabella et al. (2017) bekräftar interventionen i en review om träningens effekt på 

kardiovaskulära sjukdomar så som stroke eller hjärtattack. I studien framkommer att 50% av 

inkluderade artiklar använde lärarledd träning som intervention och fokuserade på intensitet 

eller varaktighet (D’Isabella et al. 2017). 

Interventioner med hemträning var vanligt använda av sjuksköterskor för att öka fysisk aktivitet 

hos patienterna. Patienterna fick instruktionsbroschyrer för överkroppsträning eller blev 

ombedda att ta dagliga promenader. I en litteraturstudie bekräftar Jansons et al. (2017) att 

hemträning är den intervention som används mest och att uppföljning av träningen kan ske via 

telefon. Studien visade också att efterlevnaden av fysisk aktivitet var högre om de hade fått 

instruktioner av sjuksköterskan i hur mycket och hur ofta de skulle träna.  

Resultatet visar att motivation i ett personligt möte är en intervention som användes i flera 

artiklar och att sjuksköterskan tog hjälp av MI för att hjälpa patienten att sätta upp mål med 

inplanerad träning. Målen formades med begreppen när, var och hur samt adresserade 

eventuella hinder som kunde påverka träningen negativt. En typ av intervention som Lidin et 

al. (2018) bekräftar i en litteraturstudie om omvårdnadsinterventioner för att ändra 

livsstilsvanor hos patienter med risk för kardiovaskulära sjukdomar. I studien använde 

sjuksköterskan en motiverande teknik för att stärka patienternas förmåga att identifiera och 

ändra ohälsosamma livsstilsvanor. 

En annan intervention som användes av sjuksköterskor var utbildning i den positiva påverkan 

fysisk aktivitet har på kardiovaskulära sjukdomar för att sänka blodtryck eller minska risken för 

återupprepade hjärtattacker. Utbildningen skedde i gruppmöten eller enskilt med varje patient 

med individuellt anpassat utbildningsmaterial. Interventionen bekräftas i en litteraturstudie där 

Ramoa Castro et al. (2017) skriver att hälsoutbildning av patienter kan ske i grupp, enskilda 

möten, via telefon eller i kombination av beskrivna metoder. Litteraturstudien visar att 

utbildning användes i 12 av 15 olika artiklar för att minska riskfaktorer för patienter i riskzon 

för kardiovaskulära sjukdomar. Rahmati-Najarkolaei et al. (2015) bekräftar att utbildning i 

fysisk aktivitets positiva påverkan på kardiovaskulära sjukdomar har effekt, vilket visar sig i 

minskade nivåer av LDL och sänkt blodtryck. Dessutom visade litteraturstudien (Rahmati-

Najarkolaei et al. 2015)  att utbildning hade mer effekt än medicinering för att minska risken 

för kardiovaskulära sjukdomar. 

Resultatets omvårdnadsinterventioner för främjande av fysisk aktivitet kan kopplas samman 

med Bulechek et al. (2013) definition om omvårdnadsinterventioner genom sjuksköterskans 

aktiviteter; sjuksköterskan motiverar och handleder i hantering av hindrande barriärer, utbildar 

om hälsofördelar och fysiologisk effekt av träning, ger i lärarledd träning instruktioner för 

lämplig frekvens och varaktighet samt intensitet av fysisk aktivitet och bedömer individens 

hälsoövertygelse om fysisk aktivitet genom målsättning. Vilket påvisar att de aktuella 

omvårdnadsinterventioner som resultatet beskriver följer redan rekommenderade 

evidensbaserade interventioner sjuksköterskan kan bruka för att öka fysisk aktivitet. 
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Metoddiskussion 

Enligt Polit och Beck (2017) kan en studies trovärdighet beskrivas med begreppen reliabilitet, 

reproducerbarhet, generaliserbarhet och överförbarhet. Författarna har valt att utifrån dessa 

begrepp reflektera över litteraturstudiens styrkor och svagheter.  

Begreppet omvårdnadsinterventioner innebär att artiklarna innehåller någon form av 

intervention vilket medför en övervägande del kvantitativa artiklar och enligt Polit och Beck 

(2017) är artiklar innehållande interventioner med kontrollgrupp av kvantitativ karaktär. Två 

av artiklarna i urvalet jämför istället resultat före och efter studien vilket avviker från Polit och 

Becks (2017) definition. Polit och Beck (2017) skriver att litteraturstudiens resultat stärks om 

inkluderade artiklar är av blandad karaktär, det vill säga både kvantitativa och kvalitativa. 

Överrepresentation av litteraturstudiens artiklar av kvantitativ karaktär kan därför medföra en 

eventuell svaghet. 

Författarna har gjort sitt yttersta för ett förenkla och förtydliga studiens metod som utformades 

som en litteraturstudie och följde Polit och Becks (2017) flöde om nio steg. Sökdatabaserna 

som användes i denna studie var Cinahl och Pubmed. Eftersom Pubmed riktar sig både till 

omvårdnad och medicinska artiklar har sökordet Nurs* använts för att begränsa artiklarna till 

omvårdnad. Databaserna Cinahl och Pubmeds standardgruppering i ålderskategori resulterar i 

att barn och ungdomar räknas till och med 18år och därför valde författarna att gå den enkla 

vägen och exkludera studier som var gjorda på personer yngre än 19 år. Tillvägagångssättet 

stärker studiens reproducerbarhet och reliabilitet vilket är en styrka enligt författarna. Sökorden 

Physical activity, Exercise och Sports valdes att sökas som Exact Major Subject Heading för 

att styra sökningen och fokusera på just dessa begrepp. Begreppen fokuserar delvis på samma 

ämne men kombinationen används för att fånga upp artiklar märkta med olika benämningar för 

liknande fokusområden och författarna anser att alla sökorden hade relevans för studiens syfte. 

Begreppen Cardiovascular diseases, heart diseases och vascular diseases valdes av författarna 

att inte sökas som Exact Major Subject Heading eftersom den fysiska interventionsaspekten var 

i huvudfokus, inte sjukdomen i sig. Inkluderade sökord stärker mättnaden i sökningarna. En 

styrka i litteraturstudien är att författarna valt att endast inkludera artiklar innehållandes 

interventioner för patienter med kardiovaskulära sjukdomar. Under sökningsprocessen 

påträffades artiklar med interventioner som inte inkluderade patienter ur rätt målgrupp och om 

dessa hade inkluderats hade litteraturstudiens validitet varit lägre. Författarna anser att 

litteraturstudiens resultat är överförbart vilket är en styrka då det kan inspirera sjuksköterskor 

och studenter i val av intervention för ökad fysisk aktivitet för patienter med kardiovaskulär 

sjukdom. 

Inledningsvis användes tidsramen 5 år för att materialets innehåll skulle vara aktuellt. Men 

årtalen utökades med ytterligare 5 år, ca 10 år, eftersom antal relevanta artiklar blev för få vilket 

kan ses som en svaghet i studien. Författarna ville uppnå en god generaliserbarhet med ett 

anvisat antal artiklar och tilläggssökningen resulterade i fler relevanta artiklar av god kvalitet. 

Alla artiklar är granskade efter Polit och Beck (2017) granskningsmallar vilket ses som en 

styrka enligt författarna. Litteraturstudiens generaliserbarhet stärks också av artiklarnas globala 

spridning som utgörs av USA (n=6), Jordanien (n=1), Nederländerna (n=1), Kanada (n=1), 

Turkiet (n=1), Spanien (n=1), Brasilien (n=1) och Iran (n=1). Vilket kan ses som en fördel men 

också en nackdel ur ett svenskt perspektiv eftersom inga artiklar från Sverige påträffades. 

En styrka är att litteraturstudien är skriven av två författare som under litteraturstudiens gång 

har valt att både arbeta individuellt och gemensamt. Litteraturstudien stärks av att varje steg 

eller beslut i litteraturstudiens gång har tagits i gemensamma diskussioner. Artiklarnas 

information och resultat är tolkat efter författarnas förmåga och en möjlig svaghet kan vara att 
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författarnas modersmål är svenska och litteraturstudien endast inkluderar artiklar skrivna på 

engelska. Författarna har använt lexikon för att översätta ord som inte funnits i författarnas 

vokabulär, vilket innebär att viss information kan ha feltolkats.  

Klinisk betydelse 

Litteraturstudien sammanfattar aktuella omvårdnadsinterventioner avseende att öka fysisk 

aktivitet hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar. Interventioner som kan användas av 

sjuksköterskan är träning, motivation och utbildning som enskilda interventioner eller i olika 

kombinationer. Resultatet kan fungera som en inspiration för sjuksköterskor i fortsatt arbete 

och utvecklingen av anpassade interventioner med uppmuntran till ökad fysisk aktivitet samt 

som ett stöd för nyexaminerade sjuksköterskor. Sjuksköterskor kan exempelvis inspireras av 

interventionerna utbildning och motivation i kombination för ökad fysisk aktivitet. 

Förslag till fortsatt forskning 

Litteraturstudiens resultat visar vilka typer av omvårdnadsinterventioner sjuksköterskan utför 

på internationell basis. Av resultatet att döma framkom ingen information om hur 

sjuksköterskor i Sverige arbetar för att uppmuntra patienter till fysisk aktivitet. För att fortsätta 

utveckla svensk sjukvård och omvårdnadsinterventioner för fysisk aktivitet krävs ytterligare 

forskning.  

Slutsats 

Litteraturstudien visar att träning var den vanligaste interventionen och förekom som lärarledd 

träning och hemträning. I interventionerna blev patienterna anvisade att utföra träning på ett 

center eller i hemmet. Näst vanligast förekommande var motivation som utövades av 

sjuksköterskan på två olika sätt, motivation i personligt möte och motivation i kombination med 

träningsprogram. I resultatet framkommer också att utbildning är en intervention som används 

för att utbilda patienter i den positiva påverkan fysisk aktivitet har på kardiovaskulära 

sjukdomar. 
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BILAGA 1 – ARTIKELMATRIS 

Författare/ 

(Årtal)/ 

Land 

Syfte Metod Resultatets relevans till 

litteraturstudien 

Alsaleh, E., 

Windle, R. & 

Blake, H.  

(2016) 

 

Jordanien 

Bestämma 

effekten av en 

beteendeinterventi

on för ökad fysisk 

aktivitet hos 

patienter med 

hjärt-och 

kärlsjukdom som 

inte deltar i ett 

strukturerat 

hjärtrehabilitering

sprogram.  

Metod: Mixad metod 

Datainsamling: Interventionen med 

djupintervjuer ledda av en 

sjuksköterska jämförs mot en 

kontrollgrupp. Data samlades in 

under 7 månader. 
Urval: 156st deltagare med hjärt-och 

kärlsjukdomar vilka rekryterades från 

sjukhus. Patienterna hade 

godkännande av fysioterapeut för 

deltagande. 

Kontrollgrupp: 43st män och 42st 

kvinnor.  

Interventionsgrupp: 41st män och 

30st kvinnor.  

Bortfall: 11 

Deltagarnas uppfattning av 

interventionen var positiva 

och värderade kunskap 

gällande 

beteendeförändringar, mottaga 

motiverande påminnelser till 

fysisk aktivitet samt fördelar 

med den relationen de 

skapade med sjuksköterskan. 

Majoriteten av deltagarna i 

interventionen delgav hinder 

de överkommit vilket 

hindrade deras aktiva livsstil. 

Bangurah, 

S.S., 

Vardaman, 

S.A. & 

Cleveland, 

K.K.  

(2017) 

 

USA 

Studien syftade 

till att undersöka 

effektivitet av 

beteende- och 

livsstilsinterventio

n 

(natriumrestriktio

n och ökad fysisk 

aktivitet) 

 

Metod: Kvalitativ 

Datainsamling: Data samlades in 

under 4 veckor. Deltagarna träffade 

sjuksköterskan 3 gånger. Under första 

mötet delades broschyrer ut. 

Resterande två möten bestod av 

rådgivning. 

Urval: 30st deltagare som åt 

blodtryckssänkande rekryterades via 

kyrkan.  

Kvinnor: 12st  

Män: 4st. 

Bortfall: 14 

Interventionen medförde att 

antalet deltagare som 

promenerade dagligen ökade 

från 6st till 16st. Antalet 

minuter som deltagarna 

utövade någon sport ökade 

från 0 minuter till 30 minuter 

dagligen efter interventionen. 

Beckie, T.M. 

& Beckstead, 

J.W. 

(2010) 

 

USA 

Denna studie 

jämförde närvaro 

av kvinnor som 

deltog i ett 

motiverande 

anpassat 

könsspecifikt 

hjärtrehabilitering

sprogram mot 

kvinnor som 

deltar i ett 

traditionellt 

poliklinisk 

kardiovaskulärt 

program. 

 

Metod: Mixad metod 

Datainsamling: Urvalet delades upp 

i grupper. Traditionell vård och en 

könsbestämd grupp. Den traditionella 

gruppen följde kardiovaskulära 

rekommendationer enligt American 

association där deltagarna fick delta i 

gruppträning (aerobics och 

motståndsträning) 3ggr/ vecka under 

12 veckor. Den könsspecifika 

interventionen deltog i samma 

program kompletterat med personliga 

möten och motiverande intervjuer  

1 g/vecka. Data samlades in under 12 

veckor. 

Urval: 252 

Traditionell vård: 111st kvinnor och 

0st män. 

Könsspecifik: 141st kvinnor och 0st 

män. 

Bortfall: 0 

Studien visar att kvinnorna i 

den könsspecifika gruppen 

med motiverande samtal hade 

bättre deltagande och 

följsamhet av den erbjudna 

träningen, 90% versus 77%. 

Studien visar också att 

deltagandet i 

utbildningstillfällen var högre 

i den könsspecifika gruppen 

än i gruppen med traditionell 

vård. 
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Författare/ 

(Årtal)/ 

Land 

Syfte Metod Resultatets 

relevans till 

litteraturstudien 
Chiang, C-Y. & 

Sun, F-K. 

(2009) 

 

USA 

Studien undersöker 

effekterna av 8 

veckors 

promenadprogram 

med eller utan 

kulturell 

modifikation. 

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Deltagarna delades in 

i två grupper. Intervention (kulturell) 

och kontrollgrupp (icke kulturell). 

Båda grupperna deltog i 

promenadprogram och data samlades 

in via monitor från deltagarnas 

stegräknare. Den kulturella gruppen 

fokuserade på familjens involverande i 

träningen. Data samlades in under 8 

veckor. 

Urval: 128 

Intervention: 37st kvinnor och 21st 

män. 

Kontrollgrupp: 46st kvinnor och 24st 

män. 

Bortfall: 0 

Studien visar att 

promenadprogrammet 

inte medförde några 

förbättringar av 

deltagarnas blodtryck. 

Dock visade studien att 

de som hade en lägre 

eller medelutbildning 

gick mer per vecka än de 

som var högutbildade.  

 

 

Fayazi, S., 

Zarea, K., 

Abbasi, A. & 

Ahmadi, F.  

(2012) 

 

Iran 

Studiens syfte var 

att ta reda på 

effekten av ett 

hembaserat 

promenadprogram 

avseende prestanda 

och livskvalitet hos 

patienter med 

hjärtsvikt. 

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Urvalet delades in i 

två grupper, intervention och 

kontrollgrupp. Interventionen fick delta 

i ett träningsprogram. Data samlades in 

under 8 veckor.  

Urval: 60 

Intervention: 27st kvinnor och 3st 

män. 

Kontrollgrupp: 27st kvinnor och 3st 

män.  

Bortfall: 0 

I ett 6 minuters gångtest 

sågs inga skillnader 

mellan interventionen 

och kontrollgruppen. I 

interventionen ökade 

träningstiden från vecka 

1 och vecka 8 med mer 

än 3 minuter.   

McCarthy, 

M.M., Vaughan 

Dickson, V., 

D.Katz, S. & 

A.Chyun, D.  

(2017) 

 

USA 

Studiens syfte var 

att bedöma 

genomförbarheten 

av en 

träningsrådgivnings-

intervention för 

vuxna av olika 

etnicitet med 

hjärtsvikt och 

bedöma dess 

potential till 

förbättrad fysisk 

aktivitet, funktionell 

kapacitet och 

egenvård i 

hjärtsvikt. 

Metod: Kvalitativ 

Datainsamling: Data samlades in 

under 12 veckor med veckovis 

telefonuppföljning och dagliga 

dagboksinspelningar i egenvård. 

Interventionen inleddes med 

motiverande träningsrådgivning. 

Urval: 20 deltagare rekryterade från en 

hjärtsviktsklinik. 

Intervention: 6st kvinnor och 9st män 

i kontrollgruppen. 

Kontrollgrupp: 2 kvinnor och 3st 

män. 

Bortfall: 5 

Interventionen visade 

positiva resultat. Det 6-

minuters gångtest 

deltagarna fick utföra 

före och efter visade en 

ökning av 10%. Antal 

steg jämfördes också, 

vilket visade en skillnad 

på 20% före och efter 

interventionen 
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Författare/ 

(Årtal)/ 

Land 

Syfte Metod Resultatets 

relevans till 

litteraturstudien 
Jennifer A. 

Millen, J.A. & 

Bray, S.R.  

(2009) 

 

Kanada 

Denna studie undersöker 

effekter av en intervention 

som fokuserar på 

självförmåga, 

resultatförväntningar och 

efterlevnad av överkropps-

motståndsträning efter 

kardiovaskulär sjukdom. 

 

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Deltagarna 

delades in i interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. Interventionen 

fick en manual gällande 

motståndsbands-träning. 

Gummiband utdelades. De 

ombads att för loggbok över 

träningen. Interventionen hade 

uppföljningar och motiverande 

intervjuer. Kontrollgruppen 

ombads att fortsätta genomföra 

den träning kardiologen hade 

rekommenderat. Data samlades in 

under 17 veckor. 

Urval: 57, 9st var kvinnor.  

Bortfall: 17 

Studien visar att 

interventionsgruppens 

deltagare utförde mer 

än dubbelt så många 

motstånds tränings-sets 

per vecka än 

kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen 

hade högra 

självförmåga till 

träningsprogrammet 

och en högre 

delaktighet än 

kontrollgruppen. 

Minneboo, 

M., 

Lachmann, S., 

Snaterse, M., 

Jørstad, H.T., 

Riet, G.T., 

Boekholdt, 

M., Scholte op 

Reimer, 

W.JM., 

Peters, R.J.G.  

(2017) 

 

Nederländerna 

Studien syftade till att 

utvärdera inverkan av ett 

samhällsbaserat 

livsstilsprogram kombinerat 

med sjukhusbaserad 

sekundär prevention.  
 

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Data samlades in 

under 1 år. Urvalet delades upp i 

två olika grupper, intervention 

och vanlig vård, för att se om 

skillnader förelåg. Interventionen 

deltog i ett samhällsbaserat 

tränings och livsstilsprogram 

vilket leddes av en sjuksköterska. 

Båda grupperna fick vanlig vård. 

Partners fick delta. 

Urval: 824 

Intervention: 77st kvinnor och 

283st män. 

Kontrollgrupp:72st kvinnor och 

279st män. 

Bortfall: 113 

I båda grupperna visade 

det sig att de som levde 

med en partner hade 

högre efterlevnad än de 

som var singlar. 

Interventionen visade 

över lag att om 

patienter har 

partner/familjens och 

sjuksköterskans stöd är 

det lättare att 

genomföra 

livsstilsförändringar. 

Ortega, R., 

Garcia-Ortiz, 

L., Torcal, J., 

Echevarria, P., 

Vargas-

Machuca, C., 

Gomez, A., 

Salcedo, F., 

Lekuona, I., 

Montoya, I. & 

Grandes, G.  

(2014) 

 

Spanien 

Studien syftar till klargöra 

om ett av primärvården 

övervakat träningsprogram 

ökar den funktionella 

kapaciteten mer än 
oövervakade promenader. 
 

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling:  

Urvalet delades in i två grupper, 

intervention och kontroll. 

Interventionen deltog i ett 

övervakat träningsprogram och 

kontrollgruppen fick promenad-

anvisningar i en broschyr. 

Data samlades in under från 

2005–2010. 

Urval: 97 

Intervention: 6st kvinnor och 

40st män. 

Kontrollgrupp: 9st kvinnor och 

42st män. 

Bortfall: 23 

Interventionen visade 

att 

interventionsgruppen 

minskade mer i vikt och 

sänkte det diastoliska 

blodtrycket mer än 

kontrollgruppen.  
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Författare/ 

(Årtal)/ 

Land 

Syfte Metod Resultatets relevans 

till litteraturstudien 

Rodrigues, 

R.C.M., São 

João, T.M., 

Gallani, 

M.C.B.J., 

Cornélio, M.E. 

& Alexandre, 

N.M.C. 

(2013) 

 

Brasilien 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effektiviteten av 

”The moving heart 

program”, en 

beteendeintervention 

baserad på 

handlingsplanering 

kombinerat med 

copingplanering för 

att öka fysisk 

aktivitet bland 

brasilianska 

patienter med 

kranskärlssjukdom. 
 

Metod: Mixad metod 

Datainsamling: Att jämföra om 

skillnader föreligger mellan två olika 

grupper. Interventionen delades upp i 

3 steg. Interventionsgruppen fick, av 

en registrerad sjuksköterska, 

utbildning och rådgivning i hur fysisk 

aktivitet i vardagen implementeras, 

under arbetstid och fritid. Data 

samlades in under 13 månader.  

Urval: 144 deltagare rekryterade via 

en kardiolog på Universitetssjukhuset i 

Campinas. 
Intervention: 25st kvinnor och 44st 

män. 

Kontrollgrupp: 24st kvinnor och 43st 

män. 

Bortfall: 8 

Interventionen visade i 

steg 3 att 

interventionsgruppen 

hade högre nivåer av 

fysisk aktivitet än 

kontrollgruppen. 

Skillnaderna var 

signifikanta vilket 

påvisar att 

sjuksköterskans 

rådgivning och 

utbildning kan öka fysisk 

aktivitet bland hjärtsjuka 

patienter. 

Ruth E, T-P. & 

Bruce, M.C. 

(2011) 

 

USA 

Studien syftar till att 

undersöka 

säkerheten och 

genomförbarheten 

av en 12 veckors 

Yang-styleTai chi 

intervention bland 

strokeöverlevare. 

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Urvalet delades in i 

två grupper, intervention och 

kontrollgrupp. I interventionen fick 

deltagarna genomföra Tai chi-program 

och kontrollgruppen fick tilldelat 

skrivet material med 

rekommendationer till träning 

anpassad för äldre (Silversneakers). 

Studien jämförde skillnader mellan 

dessa grupper. Data samlades in under 

12 veckor.  

Urval: 28 

Tai Chi: 6st kvinnor och 10st män. 

Kontrollgrupp: 5st kvinnor och 7st 

män. 

Bortfall: 3 

Interventionen visade att 

Yang-style Tai chi 

gruppen hade 

förbättringar i balans och 

uthållighet. 

Kontrollgruppen hade 

däremot förbättringar i 

styrka, fysisk funktion 

och gång. 

Ruth E, T-P., 

Hoke, T.M., 

Hepworth, J.T., 

Latt, L.D., 

Najafi, B. & 

Coull, B.M.  

(2014) 

 

USA 

Syftade till att 

undersöka effekten 

av en 12 veckor Tai 

Chi intervention 

gällande påverkan 

på fysisk funktion 

och kvalitet i livet. 

Metod: Kvantitativ 

Datainsamling: Deltagarna delades in 

i 3 lika lärarledda grupper. Tai chi-

gruppen med aktivitet 3 ggr/vecka, 

Silversneakers (lärarledd varierad 

träning 3 ggr/vecka) och vanlig vård 

(kontrollgrupp). Man ville se om 

skillnader förelåg. 

Data samlades in 2009–2012. 

Urval: 145 

Tai chi: 19st kvinnor och 34st män.  

Silversneakers: 24st kvinnor och 20st 

män. 

Kontrollgrupp: 25st kvinnor och 23st 

män. 

Bortfall: 14 

Efter interventionen 

visade alla grupperna 

liknande fysik. Inga 

signifikanta skillnader i 

fysisk hälsa förelåg i 

någon av grupperna. 
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Författare/ 

(Årtal)/ 

Land 

Syfte Metod Resultatets relevans till 

litteraturstudien 

Uysal, H. & 

Ozcan, S.  

(2013) 

 

Turkiet 

Studiens syfte var att 

bestämma effekten av 

individuell utbildning 

och rådgivning 

adresserade till 

patienter som får 

hjärtattack för första 

gången samt effekterna 

beträffande 

behandlingsefterlevnad. 
 

Metod: Mixad metod 

Datainsamling: Att jämföra 

om skillnader föreligger 

mellan två olika 

interventions-grupper. 

Interventionsgruppen 

genomförde individuell 

utbildning och 

telefonrådgivning. 

Hemundervisningskit med 

broschyrer delades ut till 

båda grupperna. Data 

samlades in under 8 

månader. 

Urval: 90.  

Intervention: 9st kvinnor 

och 36st män. 

Kontrollgrupp: 11st 

kvinnor och 34st män. 

Bortfall: 0. 

Studien syftade till att påvisa om 

skillnader föreligger mellan två 

olika grupper, där den ena 

gruppen fått individuell 

utbildning och rådgivning 

gällande bland annat fysisk 

aktivitet efter hjärtinfarkt. Båda 

grupperna hade fått 

hemundervisningskit med 

broschyrer. Studien visade att 

inga signifikanta skillnader 

förelåg mellan grupperna. De 

båda grupperna visade ungefär 

likvärdiga förbättringar i antal 

steg efter interventionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


