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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Årligen insjuknar cirka 28 000 svenskar i akut hjärtinfarkt som är den 

vanligaste hjärt- och kärlrelaterade dödsorsaken. Efter hjärtinfarkt behöver individen vara 

delaktig i sin behandling för högre följsamhet till hjärtrehabilitering enligt hjärtsjukvårdens 

rekommendationer. Ökad self-efficacy kan leda till positiva hälsobeteenden när det gäller 

träning och vardagsaktiviteter. Det finns en skattningsskala för hjärtrelaterad tilltro till egen 

förmåga för att tolka symptom och funktion, validerad på svenska för patienter efter akut 

koronarsyndrom och hjärtinfarkt.  

Syfte: Att undersöka hur fysioterapeuter upplever användandet av skattningsskalan för 

hjärtrelaterad tilltro till egen förmåga att upprätthålla funktion, kontrollera symptom och 

sjukdom efter hjärtinfarkt hos patienter som deltar i fysioterapeutledd hjärtrehabilitering.  

Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie med åtta fysioterapeuter inom 

hjärtrehabilitering i Mellansverige. Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: Enligt informanterna fungerade skattningsskalan som ett diagnosanpassat 

screeningsinstrument, kliniskt tillämpningsbar genom att skräddarsy hjärtrehabiliteringen 

för varje patient. Skattningsskalan bidrog till ett multidisciplinärt teamarbete enligt 

informanterna som upplevde att skattningsskalan fyller en kunskapslucka kring att vara 

fysiskt-, socialt-, och sexuellt aktiv efter hjärtinfarkt. 

Slutsatser: Skattningsskalan ansågs implementeringsbar då den grundar sig på self-efficacy 

som informanterna upplevde som ett relevant och tidsaktuellt begrepp att jobba med inom 

hjärtrehabilitering.  

 

Nyckelord: kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, hjärtrehabilitering, self-efficacy 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Annually, approximately 28 000 Swedes get ill in acute myocardial infarction. 

The patients need to be involved in their treatment in order to achieve a higher adherence to 

cardiac rehabilitation, according to cardiac care recommendations. Increased self-efficacy 

leads to positive health behaviors when it comes to exercise and everyday activities. The 

cardiac self-efficacy scale is validated in Swedish for patients after myocardial infarction to 

interpret symptoms and function.  

Purpose: To explore how physiotherapists perceive the use of the cardiac self-efficacy scale 

to control symptoms, illness and maintain functioning after myocardial infarction in patients 

participating in physiotherapist-led cardiac rehabilitation. 

Method: The study was a qualitative interview study with eight physiotherapists in cardiac 

rehabilitation in central Sweden, analyzed with qualitative content analysis.  

Results: According to informants, the scale functioned as diagnostic screenings instrument, 

clinically applicable by tailoring cardiac rehabilitation for every patient, contributing to 

multidisciplinary teamwork while filling a knowledge gap around being physically-, socially-, 

and sexually active after myocardial infarction. 

Conclusions: The scale was considered implementable as it is based on self-efficacy, a 

relevant concept to work with in cardiac rehabilitation, according to the informants. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt 

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett samlingsbegrepp och innehåller en grupp av olika sjukdomar 

som berör hjärtat och kärlsystemet (Sanchis-Gomar, Perez-Quilis, Leischik & Lucia, 2016). 

Dessa sjukdomar är kranskärlssjukdom, kransartärssjukdom, det vill säga förtjockning av 

kransartärer i hjärtat som i sin tur orsakar och utvecklar nedsatt arteriellt blodflöde; och akut 

koronarsyndrom som definieras som en episod av hämmat blodflöde (ischemi) till 

hjärtmuskeln som varar längre än bara en tillfällig episod av kärlkramp och kan därför leda 

till hjärtinfarkt. Dessa tre diagnoser hänger ihop på följande sätt: akut koronarsyndrom är en 

underkategori och ingår i kranartärssjukdom. Kranskärlssjukdom är ett resultat av 

kranartärssjukdom och kan vara symptomfritt men akut koronarsyndrom kommer nästan 

alltid med symptom och förknippas med hjärtinfarkt. Man pratar om kranartärssjukdom för 

att beskriva den patologiska processen (oftast åderförkalkningsprocessen) som påverkar 

kranskärlen. Kranskärlssjukdom innefattar följande diagnoser: kärlkramp, hjärtinfarkt och 

tyst hjärtmuskel ischemi. Dödlighet på grund av kranskärlssjukdomar är ett resultat av 

kransartärsjukdom (Sanchis-Gomar et al., 2016).  

Kranskärlssjukdom är en av huvudorsakerna till mortalitet i Sverige. Årligen insjuknar cirka 

28 000 personer i akut hjärtinfarkt i Sverige och är den vanligaste hjärt- och kärlrelaterade 

dödsorsaken (Socialstyrelsen, 2015).  

Huvudorsaken till att utveckla kranskärlssjukdom, som till exempel hjärtinfarkt, är 

åderförkalkning (Hansoon & Bäck, 2012). Först samlas blodfett på artärväggens djupaste 

lager där fettcellerna tas upp av inflammatoriska celler tills de själva går sönder och 

förvandlas till skumceller och utvecklas till plack. När en plack går sönder i ett kranskärl 

utlöses en akut kranskärlssjukdom. Efter att placken har brustit aktiveras andra celler som 

försöker täppa till rupturen. Denna process leder i sin tur till ischemi, det vill säga bildning av 

en blodpropp som kan blockera kärlet helt eller delvist (Hansoon & Bäck, 2012).  

Vid kranskärlssjukdom uppstår det syrebrist i hjärtmuskeln på grund av otillräcklig 

blodförsörjning. Om hjärtmuskelskadan inte är irreversibel, kallas detta för instabil 

kärlkramp. Hjärtinfarkt inträffar om syrebristen leder till en bestående, irreversibel 

hjärtmuskelskada. Behandlingen för kranskärlssjukdom sker genom farmakologisk 

behandling, fysisk träning och i vissa fall via operation (Tornvall, 2012).  

Symptom vid akut koronarsyndrom är bland annat bröstsmärta, andfåddhet, yrsel, kräkning 

och orkeslöshet (Makki, Brennan & Girotra, 2013). För att kunna fastställa diagnosen 
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hjärtinfarkt ska det finnas en höjning av troponinnivå (en grupp proteiner som reglerar 

hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig). En troponinstegring i hjärtat innebär 

hjärtmuskelskada som oftast orsakas av akut koronarsyndrom (Makki et al., 2013).  

1.2 Livskvalité efter hjärtinfarkt 

Jämfört med en ålders- och könanpassad referensgrupp, har det visat sig att personer, under 

65 år, som diagnostiserades med hjärtinfarkt, hade sämre livskvalité än referensgruppen fyra 

månader efter hjärtinfarkt (Brink, Brädström, Cliffordsson, Herlitz & Karlson, 2008). De 

viktigaste faktorer som påverkade livskvalitén hos individer en månad efter hjärtinfarkt var 

bröstsmärta, ångest och depression (Rancic, Petrovic, Apostolovic, Kocic & Ilic, 2013). Den 

emotionella funktionen som mättes i form av ångest, depression, välbefinnande, missnöje 

och känslan av att vara handikappad, var sämre hos personer efter hjärtinfarkt jämfört med 

andra personer som inte hade hjärtinfarkt i samma åldersgrupp (Plevier et al., 2001). Den 

försämrade emotionella funktionen har konstaterats både i den akuta fasen direkt efter en 

hjärtinfarkt diagnos och under en längre period efter diagnosen. I välbefinnande och ångest 

sågs ingen förbättring över tid. Detta kan, enligt författarna, relateras till att deltagarna 

fortfarande hade försämrad fysisk- och social funktion som i sin tur kan ha triggat ångest och 

försämrat välbefinnande. Trotts upplevd fysiskt handikapp kan dessa individer lära sig att 

leva med känslan av handikapp på individnivå. På gruppnivå kunde man dock dra slutsatsen 

att försämrad livskvalité kan fortsätta med att bidra till en sjukdomsbörda långt efter själva 

insjuknandet. Även om hjärtinfarkt i sig inte är en kronisk sjukdom, i den meningen att 

sjukdomsprocessen inte fortsätter och inte kräver ytterligare behandling, kan den ändå leda 

till en långvarig funktionsnedsättning (Plevier et al., 2001).  

1.3 Effekterna av fysisk träning efter hjärtinfarkt 

Tack vare förbättrad medicinsk behandling och hjärtkirurgi överlever flera personer den 

akuta fasen av kranskärlssjukdom. Detta innebär ett ökat antal personer som behöver 

hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt (SoS, 2018).  

Efter en hjärtinfarkt behöver individen vara delaktig i sin behandling för att uppnå en högre 

följsamhet till hjärtrehabilitering enligt hjärtsjukvårdens rekommendationer (SoS, 2018). För 

att uppnå Socialstyrelsens målnivå för hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt, vilket är minst 60 

procent av patientgruppen, behöver sjukvården motivera patienterna att komma igång med 

hjärtrehabilitering på ett mer effektivt sätt (SoS, 2015).   
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All kroppsrörelse som leder till ökad energiförbrukning definieras som fysisk aktivitet. Fysisk 

aktivitet som är planerad och har en struktur med syfte att bibehålla eller förbättra fysisk 

kondition och styrka, definieras som fysisk träning. Konditionsträning har för syfte att 

upprätthålla eller öka konditionen som ofta mäts utifrån kroppens syreupptagningsförmåga 

(Corbin, 1983).  

För att uppnå den högsta möjliga nyttan av träning efter en hjärtinfarkt bör personer efter en 

okomplicerad hjärtinfarkt påbörja fysioterapeutledd hjärtrehabilitering redan en vecka efter 

avslutad sjukhusinläggning och fortsätta med träningen i minst tre månader (Haykowsky et 

al., 2011).  Träningen bör ske 3-5 gånger i veckan på måttlig nivå (Hambraeus, 2010).  

Hjärtrehabiliteringens positiva effekter har undersökts hos personer som genomgått sin 

första akuta hjärtinfarkt genom att mäta återhämtningspulsen som är en indirekt markör för 

det autonoma nervsystemet baserat på hur mycket pulsen minskar och återgår till normal 

puls efter en intensiv träning. Hos friska vuxna minskar pulsen snabbt efter att träningen 

avslutats. Förutom återhämtningspulsen mättes även vilopulsens förändring och det 

systoliska blodtrycket (vid hjärtats sammandragning) före och efter hjärtrehabilitering. 

Studien visade att en hjärtrehabiliteringsperiod som pågick i åtta veckor med träning tre 

gånger i veckan minskade återhämtningspulsen, vilopulsen och det systoliska blodtrycket hos 

deltagarna jämfört med kontrollgruppen som inte fick delta i någon träning alls (Ribeiro et 

al., 2011).  

Det rekommenderas att träna genom att kombinera konditionsträning med styrketräning för 

att minska kroppsammansättning (BMI) och för att öka muskelstyrkan och konditionen efter 

en hjärtinfarkt (Marzolini & Brooks, 2011). Fysisk träning minskar dödligheten genom 

träningens direkta positiva effekter på hjärtat och hjärtmuskelns syrekrav (den mängd syre 

som kommer till hjärtat utan att överskrida hjärtmuskelns behov). Träning minskar även det 

systoliska blodtrycket (Taylor et al., 2004) och minskar dödligheten med 20 procent och 

hjärtdöd med 26 procent (Hambraerus, 2010).  

1.4 Fysioterapeutens arbete inom hjärtrehabilitering 

Fysioterapeuter jobbar evidensbaserat för att förebygga sjukdomar, rehabilitera från redan 

befintliga sjukdomar eller skador samt för att förbättra hälsa (Fysioterapeuterna, 2015). 

Socialstyrelsen rekommenderar fysioterapeutledd hjärtrehabilitering så tidigt som möjlighet 

efter en hjärtinfarkt minst två gånger i veckan under en tre månaders period (SoS, 2018). 

Eftersom hjärtrehabilitering efter en hjärninfarkt kräver en bedömning och rätt behandling, 

utförs den första rehabiliteringsperioden under ledning och övervakning av fysioterapeut 
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som har rätt kompetens och kunskaper inom området (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 

2016).  

För att kunna följa upp patienter som genomgått hjärtinfarkt och deltar i hjärtrehabilitering 

brukar fysioterapeuten registrera sina patienter i Sephia registret som sedan kan analyseras i 

syfte att bedöma kvaliteten på den sekundärpreventiva vården. Därmed tillhör Sephia 

registret till fysioterapeutens arbete inom hjärtrehabiliteringen hos de kliniker som är 

anslutna till registret.  

1.5 Sephia register 

Sephia är ett sekundärpreventivt kvalitetsregister som har syfte att ta reda på vilka faktorer 

som kan bidra till att uppnå målen i samband med sekundärprevention efter 

kranskärlssjukdom. Patienter som har genomgått hjärtinfarkt upp till 80 årsåldern 

registreras i Sephia. Fysioterapeuter kan registrera sina patienter i registret om patienten har 

deltagit i fysioterapeutledd fysisk träning i minst 12 veckor och minst två gånger i veckan. 

Följande variabler brukar fysioterapeuter registrera: fysisk kapacitet utifrån ergometer 

cykeltest där hjärtfrekvens, systoliskt och diastoliskt (vid hjärtats utvidgning) blodtryck. 

Andfåddhet och smärta enligt Borgs CR10 skala och ansträngning enligt Borgs RPE 

skalaskala registreras också vid cykeltestet. Andra tester för att testa den fysiska 

funktionsförmågan är följande: att lyfta en arm i taget i sidled till axelhöjd med 2 respektive 3 

kg vikt (kvinna/man); tåhävning i ett ben i taget, där huvudet ska nå upp till en måttstock. 30 

tåhävningar per minut utförs med hjälp av metronom. Dessutom registreras hur många 

fysioterapeutledda träningstillfällen patienten deltar under rehabiliteringsperioden. Patienter 

skattar sin självupplevd fysiska kapacitet på en visuell analog skala mellan 0-100 (sämsta 

tänkbara till bästa tänkbara) och uppger sin fysiska aktivitetsnivå definierad som 

sammanlagt 30 minuters fysisk aktivitet och sin fysiska träningsnivå som minst 20 minuter 

ansträngande träning om dagen. Patienten anger dessutom vilka orsaker som finns till att 

känna sig begränsad i sitt vardagliga liv (som till exempel bröstsmärta, andfåddhet eller 

yrsel) och vilka faktorer som gör att hen inte deltar i fysioterapeutledd träning, som till 

exempel lång resväg eller ekonomiska orsaker (Swedeheart, u.å).  

1.6 Socialkognitiv teori och self-efficacy teori 

Socialkognitiv teori betraktas som en modell som innefattar olika teorier. Enligt 

socialkognitiv teori sker interaktionen mellan individ, omgivning och beteende via reciprok 

determinism (McAlister, Perry & Parcel, 2015). Det mänskliga beteendet är ett resultat av ett 
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dynamiskt samspel av personliga-, beteendemässiga- och omgivningsfaktorer. Förändring i 

ena komponenten har påverkan på de två andra komponenterna. Samtidigt som miljön 

formar individens beteende har individen förmåga att förändra och konstruera sin omgivning 

för att anpassa den efter sina egna önskemål och behov. Några centrala begrepp inom 

socialkognitivteori är utfallsförväntningar, self-efficacy och självregleringsförmåga. 

Utfallsförväntningar innebär ens tilltro på att olika beteenden kan resultera i olika utfall 

beroende på hur individen väljer att göra och det uppfattade värdet av dessa utfall. Self-

efficacy definieras som individens tilltro på sin personliga förmåga att utföra beteenden som 

kan ge önskade utfall. Självregleringsförmåga innebär att kontrollera sig själv genom 

självmonitorering, målsättning, feedback, självbelöning, självinstruktion och genom att 

skaffa socialt stöd (McAlister, Perry & Parcel, 2015). 

En av de mest förekommande teorierna inom socialkognitiv teori är self-efficacy teori. 

Människors motivationsnivå, känslotillstånd och handlingar grundas mer på det de tror än 

den objektiva verkligheten. Det är alltså individens föreställningar som styr beteendet 

(Bandura, 1995). Self-efficacy teori är en övergripande teori som förklarar grunden till 

personlig tilltro till sin egen förmåga att kunna utföra handlingar, dess struktur och funktion, 

och de processer genom vilka tilltron fungerar och dess olika effekter. Teorin har fokus på att 

ge tydliga riktlinjer kring hur man kan utveckla och förstärka individens tilltro till sin egen 

förmåga att utföra önskat beteende. Self-efficacy kan förstärkas genom fyra former av 

påverkan. Det mest effektiva sättet för att skapa en stark känsla av tilltro är genom 

bemästringserfarenhet. Genom att framgångsrikt kunna bemästra någonting byggs en stark 

tilltro till individens egen förmåga. Detta kräver kognitiva-, beteendemässiga- och 

självregleringsverktyg för att kunna skapa och utföra rätt handling och hantera 

livsomständigheter som är i ständig förändring. Den andra källan till self-efficacy är 

modellinlärning. Individens tilltro till att kunna utföra en önskad aktivitet ökar när andra 

personer i samma situation lyckas att genomföra aktiviteter genom sina ansträngningar. 

Individens tilltro till att kunna bemästra den valda aktiviteten ökar via social övertygelse i 

form av verbal förstärkning vilket är det tredje sättet att öka self-efficacy. Människor förlitar 

sig även på sitt fysiska- och emotionella status när de bedömer sin egen förmåga. Det fjärde 

sättet att påverka individens tilltro är genom att förbättra det fysiska tillståndet, minska 

stress och negativa känslor och tolka de kroppsliga signalerna på ett korrekt sätt (Bandura, 

1995).  

Den mest centrala mekanismen för att upprätthålla egen makt, enligt Bandura (2001), är 

individens self-efficacy som har en central roll i hur individen väljer sina utmaningar, hur 

länge individen håller ut när hen möter hinder eller misslyckanden och om misslyckanden 

triggar ens motivation eller demoraliserar. Sannolikheten av att individen kommer att sträva 
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efter de förväntade resultaten, som kräver egna handlingar, beror på om individen har låg 

eller högt self-efficacy till att kunna utföra de handlingar som krävs (Bandura, 2001). 

Enligt Bandura (2004) ökar motivationen när individen förstår att det krävs 

beteendeförändringar för att uppnå de önskade resultaten, så länge individen är konsistent 

med sina målsättningar. Ett exempel är att en person som fortsätter med hjärtrehabilitering 

och förbättrar sin rörlighet och träningsuthållighet, uppnår en högre kardiovaskulär hälsa, 

vilket var individens målsättning från början.  

Self-efficacy är relaterad till följsamhetsbeteende till träning då den representerar individens 

bedömning av sin egen förmåga att kunna utföra specifika handlingar (McAuley & Blissmer, 

1999). 

Beskedet om hjärtsjukdom kan vara en plötslig, oväntad händelse som kan komma i form av 

en kris för individen (McAuley & Blissmer, 1999). Livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt 

innebär ofta omfattande livsstilsförändring som ändrat tobaksbruk, alkohol- och matvanor 

samt ändrad fysisk aktivitetsnivå (SoS, 2018). Motivation till delaktighet identifieras ofta som 

ett problem för följsamhet. Motivation uttrycker sig i beteendemässiga manifestationer av 

följsamhet såsom ansträngningar, uthållighet, strategiska förändringar och fokuserad 

uppmärksamhet för att uppnå önskade hälsoresultat (McAuley & Blissmer, 1999).  

1.7 Samband mellan self-efficacy och fysisk aktivitet 

Haas (2011) har visat ett direkt och indirekt samband mellan self-efficacy för fysisk aktivitet 

och fysisk aktivitet hos kvinnor som behandlades för bröstcancer. Self-efficacy för fysisk 

aktivitet hade en direkt positiv effekt på fysisk aktivitet som i sin tur ökade livskvaliteten hos 

deltagarna. Resultatet visade även att self-efficacy hade en indirekt påverkan, medierande 

effekt, på fysisk aktivitet. Även om utmattning kan leda till minskad fysisk aktivitetsnivå hos 

denna patientgrupp, kan man begränsa den här negativa effekten genom att öka self-efficacy 

nivån, vilket på ett indirekt sätt minskar utmattningens effekt och ökar livskvaliteten, har 

studien visat. En ökad self-efficacy resulterade i mindre utmattning som i sin tur ledde till 

ökad fysisk aktivitetsnivå. Self-efficacy påverkades genom verbal uppmuntran att förbli 

fysiskt aktiv och stöd från andra patienter med samma diagnos som lyckades engagera sig i 

fysisk aktivitet i studien (Haas, 2011).  

Sambandet mellan motivation, self-efficacy förmåga relaterad till att överkomma eventuella 

hinder för träning samt fysisk aktivitet har undersökts hos patienter med hjärtsvikt diagnos 

(Klompstra, Jaarsma & Strömberg, 2018). Studiens resultat visade att self-efficacy hade 

medierande effekt mellan motivation och fysisk aktivitet. Resultatet visade dessutom att 
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endast hög motivationsnivå hos individen inte var tillräcklig för att öka fysisk aktivitetsnivån 

om self-efficacy nivån var låg. Vårdgivaren behöver både motivera individen till ökad fysisk 

aktivitetsnivå och dessutom sträva efter att öka individens self-efficacy nivåer för att uppnå 

högre deltagande i träning när det gäller personer med hjärtsvikt, enligt författarna 

(Klompstra et al., 2018).  

Ett interventionsprogram, baserat på de fyra former av påverkan för att stärka self-efficacy 

hos patienter efter hjärtinfarkt, visade att högre nivåer av self-efficacy hade en medierande 

effekt på ökade nivåer av vardagsaktiviteter. Self-efficacy som undersöktes var 

uppgiftsspecifik tilltro till egen förmåga att kunna klara av att vara mer fysiskt aktiv på en 

högre intensitet (Maddison et al., 2014). 

Sambandet mellan att planera och delta i hjärtrehabiliteringen medierades av self-efficacy, 

som var den strakaste predikatorn för deltagande i rehabiliteringsperioden direkt efter en 

hjärtinfarkt enligt en studie av Rodgers, Selzer, Murray och Norman (2013). Den typen av 

self-efficacy som hade mest betydelse direkt efter hjärtinfarkt för deltagande i 

hjärtrehabilitering var uppgiftsspecifik self-efficacy som definierades som individens tilltro 

till sin egen förmåga att utföra grundläggande aspekter av beteendet (Rodgers et al., 2013). 

Marks, Lorig och Allegrante (2005) har undersökt hur man kan tillämpa interventioner som 

ökar self-efficacy förmåga för att hantera den sjukdomsrelaterade egenvården vid kroniska 

sjukdomar, exempelvis vid hjärtsjukdomar. De rekommenderar att vårdgivaren fokuserar på 

att öka self-efficacy för utförandet av fysisk aktivitet vilket är knuten till följsamhet till 

träningsaktiviteter. För att stärka self-efficacy är det viktigt att patienter tränar tillsammans 

med andra i samma situation och att patienterna får möjlighet till ett interaktivt, ömsesidigt 

och problemlösningsfokuserat samarbete med sin vårdgivare. Några konkreta strategier för 

att stärka individens self-efficacy för ett konkret beteende och för en ökad 

prestationsförmåga är: a) att identifiera och förstärka patientens tidigare och nuvarande 

framgångar och prestationsförmåga; b) att rikta patientens uppmärksamhet till positiva 

hälsobeteenden hos andra personer i samma situation vilket kan även leda till en utökad 

socialt nätverk; c) att ge positiv feedback till patientens positiva ansträngningar och uppmana 

även andra betydelsefulla personer i patientens närhet (t.ex. familj) att göra samma sak; d) 

att underlätta för patienten att anpassa sig efter nya hälsobeteenden genom att försäkra 

patienten att hen tolkar sina symptom eller känslor på rätt sätt. Exempelvis, om en patient 

känner sig ångestfylld kring att börja med ett nytt beteende, som till exempel att börja 

använda stegräknare, bör vårdgivaren förklara att det är helt rimligt att känna på det viset. 

Vårdgivaren behöver först försäkra sig om att det nya beteendet kommer att minska ångesten 

så fort patienten har börjat tillämpa det nya beteendet (Marks et al., 2005).  
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1.8 Bedömning av hjärtrelaterad self-efficacy inom hjärtrehabilitering 

Vibulchai, Thanasilp och Preechawong (2016) föreslår att basera hjärtrehabilitering på self-

efficacy teori för lågrisk patienter efter hjärtinfarkt. 

Några av kriterierna för att en patient ska bedömas som lågrisk är att hjärtinfarkten var 

komplikationsfri eller att det inte förekommer några symptom vid träning eller 

återhämtning. Högrisk patienter är de som har haft tidigare hjärtstopp, de som har 

genomgått hjärtkirurgi med komplikation i form av kardiogen chock eller patienter som 

upplever yrsel, andfåddhet redan vid låga nivåer att träning eller vid återhämtning (American 

Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation, 2012).  

Vibluchai et al., (2016) förklarar att ökad self-efficacy kan leda till positiva hälsobeteenden 

speciellt när det gäller träning och vardagsaktiviteter som i sin tur kan leda till förbättrat 

funktionellt status efter hjärtinfarkt. Att vara en passiv mottagare av hjärtrehabilitering 

påverkar negativt på individens self-efficacy för att kunna träna på egen hand och utföra 

vardagsaktiviteter utan bevakning av fysioterapeut enligt författarna. Om individen endast 

vågar utföra lågintensiva aktiviteter i hemmet förstärks den redan låga self-efficacy nivån 

som leder till minskad funktionellt status (Vibluchai et al., 2016). 

Studier om hjärtrehabilitering har ofta undersökt sambandet mellan self-efficacy vid baslinje 

och vid slutmätning (Woodgate & Brawley, 2008). De flesta studier mäter self-efficacy innan 

deltagaren genomgår en testning av fysisk förmåga eller innan hjärtrehabilitering påbörjas. 

Det är dock rekommenderat att vänta och låta patienterna i en hjärtrehabiliteringsgrupp 

skaffa sig erfarenhet av träning innan första skattning av self-efficacy sker. Annars finns det 

risk för att deltagaren att överskatta sin self-efficacy innan testerna har genomförts och 

träningen har påbörjats. Det är nämligen inte ovanligt att de initialt högre self-efficacy 

nivåerna sjunker något så fort individen deltagit i träning vid några tillfällen (Woodgate & 

Brawley, 2008). 

För att undersöka vad self-efficacy har för betydelse för att bemöta de utmaningar som 

kranartärssjukdom ställer på individen har Sullivan, LaCroix, Russo och Katon (1998) 

utvecklat en skattningsskala för hjärtrelaterad tilltro till egen förmåga för att kunna tolka 

både symptom och funktion. Skattningsskalan validerades i Sverige (bilaga A) för patienter 

som har genomgått akut koronarsyndrom av Fors, Ulin, Cliffordson, Ekman och Brink 

(2015). Skattningsskalan är reliabel och består av tre dimensioner med sammanlagt 13 

frågor: tilltro till egen förmåga att (1) kunna kontrollera sina symptom, (2) att kunna 

kontrollera sin sjukdom och (3) att kunna upprätthålla funktion. Patienten skattar sitt svar 

enligt en skala mellan 0–4 (0=ingen tilltro alls, 1=viss tilltro, 2 =måttlig tilltro, 3= stark 

tilltro, 4= fullständig tilltro).  Enligt författarna kan skattningsskalan användas i sin helhet 
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som en sammansatt poäng av alla 13 frågor eller genom att använda en dimension för sig, 

som till exempel den tredje dimensionen (bilaga B). En högre poängsumma på skalan 

innebär högre self-efficacy inom de givna områdena. Skattningsskalan kan användas som ett 

verktyg att identifiera patienter som riskerar att utveckla negativa hälsoresultat som en 

konsekvens av sin sjukdom. Enligt studien är det skillnad mellan generell och hjärtrelaterad 

self-efficacy. En individ kan ha en hög generell self-efficacy att utföra generella utmaningar i 

livet och samtidigt ha en låg hjärtrelaterad self-efficacy för att hantera den specifika 

hjärtsjukdomen (Fors et al., 2015).  

Flera hjärtrehabiliteringsverksamheter i Mellansverige använder inte skattningsskalan i 

nuläget enligt uppgift från ansvariga fysioterapeuter som tillfrågades att delta i studien. Ifall 

skalan skulle användas skulle detta innebära att skalan behöver testas och utifrån en 

testperiod implementeras som en ny del i hjärtverksamheten.  

Implementering av ett nytt arbetssätt eller metod i en verksamhet påverkas utifrån olika 

determinanter enligt Flottorp et al. (2013). Några av dessa determinanter är yrkesutövarens 

förtroende kring att patienterna kan ta till sig instruktioner; att införandet av en ny metod är 

i linje med andra rekommendationer inom området; att användandet av en ny metod är både 

praktiskt möjligt och lättillgängligt under alla omständigheter; att den nya metoden passar in 

i redan befintlig verksamhetsrutiner; att följsamheten till att använda den nya metoden är 

inte ansträngande för yrkesutövaren som kan se fördelarna med att använda den nya 

metoden. Andra determinanter som också har betydelse vid implementering är att det finns 

tillräckligt med resurser för yrkesutövaren att använda sig av en ny metod. Resursen kan vara 

ekonomiska resurser eller uppskattning från kollegor/chef och tid för att kunna införa 

förändringar som den nya metoden kräver (Flottorp et al., 2013).  

1.9 Den egna förförståelsen 

Den egna förförståelsen har betydelse för studiens resultat enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017), som menar att förförståelsen kan bidra med en igenkännande av det som 

informanterna berättar. Detta kan leda till en mer djupgående förståelse av ämnet.  

För att hantera den egna förförståelsen har Malterud (2014) föreslagit att den som skriver 

studien medvetandegör sin relation till det ämnet som studien handlar om i form av en 

självdeklaration som handlar om egna förväntningar av resultatet innan datainsamlingen 

påbörjas.  

Den egna förförståelsen i den här studien är knuten till tidigare erfarenhet av arbete med 

patienter efter hjärtinfarkt och hjärtsvikt under en fem års period för tio år sedan. 



10 

Förväntningarna är att fysioterapeuter har en allt för stor arbetsbelastning för att kunna 

avsätta extra tid och resurser för att använda sig av ytterligare en skattningsskala i 

hjärtverksamheten. Därför finns det förutfattade meningar kring att en eller flera 

informanter inte kommer att uppleva att de kan tillämpa skattningsskalan i sin egen 

verksamhet efter att ha deltagit i studien. Dessutom kan det hända att någon eller några av 

informanterna inte kommer att tycka att de behöver använda en skattningsskala som inte 

behöver registreras i Sephia. Rekommendationen att börja använda skattningsskalan minst 2 

veckor efter påbörjad rehabiliteringsperiod kommer förmodligen upplevas svårt att följa med 

tanke på upplägget inom hjärtrehabilitering där alla tester görs vid in- och 

utskrivningssamtalet. En fjärde förväntning är att fysioterapeuter kommer att känna att de 

behöver fördjupa sig i ett nytt kunskapsområde för att kunna stärka sina patienters self-

efficacy och kommer därför att uppleva att skattningsskalan kräver inlärningstid och 

fördjupningar som försvårar användandet av skattningsskalan.   

2 PROBLEMFORMULERING 

Enligt hjärtsjukvårdens rekommendationer behöver fler personer efter hjärtinfarkt komma 

igång med hjärtrehabilitering för att både minska dödligheten och öka livskvaliteten. 

Sjukvården behöver därför hitta sätt att öka motivationen hos de individer som drabbas av 

hjärtinfarkt för att kunna klara av sina livsstilsförändringar som att delta i regelbunden fysisk 

träning och ökad fysisk aktivitetsnivå i vardagen. För att uppnå ett ökat deltagande inom 

hjärtrehabilitering behöver vårdgivaren satsa på att öka både motivationen och self-efficacy 

nivån hos individen. Self-efficacy har en medierande effekt både på den fysiska 

aktivitetsnivån och på deltagandet i hjärtrehabilitering direkt efter en hjärtinfarkt. I nuläget 

läggs mest fokus av fysioterapeuter inom hjärtrehabilitering på att undersöka och följa upp 

patienternas fysiska funktionsförmåga. Inom flera hjärtrehabiliteringsverksamheter i 

Mellansverige undersöks ännu inte self-efficacy efter hjärtinfarkt då denna undersökning inte 

ingår i Sephia registret. Utan att kunna ta reda på patienternas self-efficacy nivå kan det vara 

svårt att identifiera vilka patienter som har låg tilltro och riskerar därför hamna i en låg fysisk 

aktivitetsnivå och försämrat funktionellt status. Det finns en validerad och reliabel 

skattningsskala för hjärtrelaterad tilltro till egen förmåga att upprätthålla funktion, 

kontrollera symptom och sjukdom, på svenska för patienter efter hjärtinfarkt. Det vore 

intressant att låta ansvariga fysioterapeuter testa skattningsskalan under den första 

hjärtrehabiliteringstiden efter hjärtinfarkt, för att kunna ta reda på deras uppfattning om 

skalan, som ett första steg.  
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3 SYFTE 

Att undersöka hur fysioterapeuter upplever användandet av skattningsskalan för 

hjärtrelaterad tilltro till egen förmåga att upprätthålla funktion, kontrollera symptom och 

sjukdom efter hjärtinfarkt hos patienter som deltar i fysioterapeutledd hjärtrehabilitering.  

4 METOD 

4.1 Studiedesign 

 

Studien är en induktiv, kvalitativ individuell intervjustudie med explorativ design. 

Intervjufrågorna är öppna och semistruktuerade med möjlighet att ställa uppföljande och 

specificerande frågor. Den kvalitativa forskningsintervjun valdes för att kunna ta reda på 

fysioterapeuters upplevelser kring skattningsskalans användbarhet. Genom att använda 

kvalitativ inriktning blir undersökningen kontextuell med syfte att förstå informanternas 

upplevelser och tankar i ett givet sammanhang. Fysioterapeuter väljs utifrån sina speciella 

kunskaper kring hjärtrehabilitering och betraktas därför som experter inom sitt område 

(Kvale & Svend, 2014).  

4.2 Urval 

Urvalet var ett ändamålsenligt urval (Symon & Cassell, 2013) och styrs i första hand av 

fysioterapeutens arbetsroll som ansvarig för hjärtrehabilitering på respektive sjukhus. Namn 

och epost adress till ansvariga fysioterapeuter erhölls antingen genom verksamhetschef, 

fysioterapeut kollega eller genom direkt kontakt via epost eller telefon. Information om 

telefonnummer/epost adress hittades via internetsökning. Fysioterapeuterna informerades 

först skriftlig genom en epost om studien. 23 fysioterapeuter från 17 olika verksamheter fick 

förfrågan om de var intresserade av att delta i studien. 17 fysioterapeuter svarade på 

förfrågan, varav 7 tackade ja och 10 tackade nej på grund av för stor arbetsbörda eller på 

grund av redan pågående studie i hjärtverksamhet. Efter ett bortfall på en person på grund av 

för hög arbetsbörda rekryterades ytterligare två fysioterapeuter och därmed blev antalet 

informanter 8 från fem olika verksamheter.  
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Samtliga informanter är kvinnor mellan 26–57 år som har jobbat genomsnittligt 19 år som 

fysioterapeuter med genomsnittligt 13 års erfarenhet inom hjärtrehabilitering efter 

hjärtinfarkt (Bilaga F). Sju utav åtta informanter utför tester för Sephia registret vid in- och 

utskriv till hjärtgrupp. 

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen pågick mellan 24 april och 14 juni 2019 på fem olika sjukhus i 

Mellansverige. Det var en intervjuare. Till de semistruktuerade individuella intervjuerna har 

en intervjuguide (bilaga C) utformats utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2017) och 

Flottorp et al. (2013). Varje intervju började med en öppen, inledande fråga: ”Hur upplevde 

du användandet av skattningsskalan i hjärtgruppen?” Svaren från informanterna fördjupades 

genom antingen uppföljningsfrågor eller genom uppmuntrande kroppsspråk som hummande 

eller en paus som triggade informanten att utveckla sitt svar ännu mer. Intervjuaren bad 

informanten att utveckla sitt svar utan att ange hur, genom sonderande frågor. För att få en 

mer exakt beskrivning om en viss situation ställde intervjuaren specificerande frågor. Om 

ämnet blev uttömt och informanten inte behövde berätta mer avbröt intervjuaren genom att 

säga ”Nu skulle jag vilja fråga dig om en annan sak”. Genom tystnad fick informanten tid på 

sig att fundera kring sitt svar istället för att besvara frågor hela tiden. Intervjuaren bad 

informanten att precisera och klargöra sitt svar på en fråga genom att formulera om det som 

har sagts med hjälp av tolkande frågor eller genom att fråga om tolkningen var rätt. 

Intervjuerna spelades in på diktafon.  

 

Determinanter för att implementera ett nytt arbetssätt eller en ny metod (Flottorp et al., 

2013) var grunden för att formulera konkreta och relevanta huvudfrågor som bidrog till ett 

rikare material. För att utveckla intervjuguiden och huvudfrågorna samt för att träna på 

intervjuteknik utfördes en pilotintervju med hjälp av en fysioterapeut kollega som jobbar 

med patienter med njursviktdiagnos i poliklinisk rehabiliteringsverksamhet. Utifrån 

pilotintervjun ändrades ordningen på vissa frågor och en extra fråga lagts till i 

intervjuguiden. Pilotintervjun inkluderades inte i studien.  

4.4 Tillvägagångssätt 

De åtta fysioterapeuter som tackade ja till att delta i studien erhöll först dokumentet 

”information till forskningspersoner och medgivande” (bilaga D). Eftersom etikansökan inte 

behövde göras till studien fick verksamhetschefer på respektive sjukhus skriva under ”intyg 
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för tillstånd om examensarbete inom Fysioterapi”. När både fysioterapeutens medgivande 

och verksamhetschefens intyg skickades tillbaka via post fick informanterna praktiska 

instruktioner (bilaga E) via epost tillsammans med skattningsskalorna (bilaga B och C). 

Redan i början av testperioden bokades in tider för de individuella intervjuerna. 

Informanterna testade skattningsskalan i hel- och kortversion under en 4–6 veckors period. 

Kortversionen av skalan innehöll den tredje dimensionen av skattningsskalan vilket valdes ut 

eftersom frågorna i den tredje dimensionen handlar om tilltro till att vara fysiskt aktiv och 

anses därför vara mest knutna till fysioterapeutens kompetensområde. Anledningen till att 

informanterna fick testa två versioner av skalan var att ge informanterna möjligheten att se 

hur olika versioner kan fungera i verksamheten. Efter testningsperioden intervjuades 

informanterna individuellt på respektive sjukhus eftersom det är där hjärtrehabiliteringen 

också sker. Den kortaste intervjun var 25.41 och den längsta var 33.57 minuter lång.    

4.5 Databearbetning och analys 

Analysen gjordes med kvalitativ innehållsanalys som grundar sig på erfarenhetskunskap och 

tillhör det hermeneutiska paradigmet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Texten ses 

kontextuellt och innehåller tolkning av informanternas berättelser. Det är den som läser och 

tolkar texten som ger texten en mening vilket innebär att texten kan tolkas på flera olika sätt. 

Analysen visar likheter och skillnader i form av kategorier och teman på olika nivåer. Det 

latenta innehållet som innefattar det dolda, underliggande budskapet i texten träder fram i 

form av latent tema som binder ihop kategorier utifrån frågan ”Vad handlar det här om?”. 

Eftersom syftet av studien är att få fram upplevelser kommer både manifest innehåll, i form 

av koder och kategorier, och latent innehåll i form av teman att beskrivas. Det konkreta, 

textnära innehållet tolkas på en låg abstraktsnivå med låg tolkningsgrad som uttrycker det 

som sägs av informanterna. För det latenta innehållet analyseras kategorierna på en högre 

tolknings- och abstraktsgrad i form av tema för att fånga upp det som inte kan uttryckas med 

endast ord. Följande begrepp används i analysprocessen: meningsbärande enhet, 

kondenserad meningsbärande enhet, kod, underkategori, kategori och latent tema (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2017).  

Efter att intervjumaterialet transkriberades, rensades texten från eventuella oväsentlig 

information, som till exempel upprepningar, som inte hade betydelse för studiens syfte. De 

meningsbärande enheterna som består av ord, meningar eller olika sammanhängande 

stycken i texten, valdes ut genom gemensamma drag i innehållet. Dessa meningsbärande 

enheter kondenserades genom att kortas ner till det mest väsentliga innehållet. De 

kondenserade meningsbärande enheterna abstraherades och tillfördes koder som sedan 
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fördes ihop i underkategorier. Sedan sammanställdes alla underkategorier. Utifrån likheter 

och skillnader mellan underkategorierna sammanfördes dem till olika kategorier som också 

jämfördes med varandra. För att försöka fånga in helheten i intervjumaterialet har texten 

analyserats även i form av latenta teman genom att tematisera det underliggande innehållet 

utifrån kategorier och underkategorier (tabell 1).  

Tabell 1: Exempel på analysprocess från meningsbärande enhet till kategori 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Till exempel är den lägsta 

skattningen är ju på att vara 

sexuellt aktiv men 

personerna får bli riktigt 

ansträngda om man är helt 

återställd i blodcirkulationen 

efter hjärtinfarkt.  

Att vara sexuell 

aktiv fått lägsta 

skattning trotts 

återställd 

blodcirkulation 

Skalan 

urskiljer låg 

skattning 

för att vara 

sexuellt 

aktiv  

Tydliggör låg 

tilltro kring att 

vara sexuellt 

aktiv 

Screeningsinstrument 

Lundman & Hällgren Graneheim, 2017 

 

 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De fyra forskningsetiska principer som togs hänsyn till var informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet. u.å.).  

Informationskrav - Ansvariga fysioterapeuter för hjärtrehabilitering informerades om att 

deltagandet i studien var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att behöva ange 

orsak. Samtidigt gavs information om studiens syfte, metod och vilka som var ansvariga för 

studien. Informationen innehöll även vilka eventuella risker/obehag som kunde förekomma 

vid användandet av skattningsskalan. I dokumentet ”Information till forskningspersoner och 

medgivande” beskrevs hur skattningsskalan innehåller känsliga frågor, som till exempel en 

fråga om att vara sexuellt aktiv.  

Samtyckeskrav – för att delta i studien skickades medgivande till ansvariga fysioterapeuter 

och ett intyg om tillstånd för examensarbete i Fysioterapi för verksamhetschefen.  
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Konfidentialitetskrav – Fysioterapeuter som tackade ja till studien försäkrades om att 

personuppgifterna skulle hanteras konfidentiellt så att inga obehöriga ska kunna komma åt 

dem och att de inte skulle kunna identifieras utifrån studien.  

Nyttjandekrav – Informanterna fick information om att det insamlade materialet endast 

kommer att användas i forskningssyfte.  

6 RESULTAT 

Analysen av intervjumaterialet resulterade i tre latenta teman, fyra kategorier och sjutton 

underkategorier (tabell 2). Resultatet kommer att beskrivas med text och valideras med citat 

från informanterna som betecknas som I1-I8.  
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Tabell 2: Resultattabell med latenta teman, kategorier och underkategorier 

Tema  

Bidrar till ett 

multidisciplinärt 

teamarbete kring 

patienten med 

hjärtinfarktrelaterade 

frågor 

Tema  

Fyller en 

kunskapslucka kring 

betydelsen av tilltro 

till egen förmåga att 

vara fysiskt, - socialt 

och sexuellt aktiv efter 

hjärtinfarkt 

Tema 

Implementeringsbar skattningsskala med syfte att stärka 

individens tilltro till egen förmåga med individen i fokus 

  

Kategori  

Diagnosanpassat verktyg 

Kategori  

Screeningsinstrument 

Kategori  

Kliniskt tillämpningsbar 

Kategori  

Bidrar till skräddarsydd 

hjärtrehabilitering 

Underkategorier 

Hjärtteamets frågor 

Olika symptom efter 

hjärtinfarkt  

Komplement till Sephia  

 

Underkategorier 

Urskiljer oro för fysisk 

aktivitet 

Tydliggör låg tilltro 

kring att vara sexuellt 

aktiv 

Fångar upp 

riskpatienter 

Visar svårighet kring 

att vara socialt aktiv 

efter hjärtinfarkt 

Underkategorier 

Knuten till 

fysioterapeutkompetens 

inom hjärtrehabilitering 

Utvärderingsinstrument av 

rehabiliteringsperioden 

Redskap för att stärka tilltro 

Diskussionsunderlag 

Passar i befintliga rutiner och 

tidsramar 

 

Underkategorier 

Riktad information utifrån 

individuella skattningar 

Individualiserad 

träningsplanering  

Alternativa versioner av skalan  

Instruktioner vid behov  

Kan fyllas i innan, under och 

efter träningsperioden enligt 

individuellt behov 
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6.1 Bidrar till ett multidisciplinärt teamarbete kring patienten med 

hjärtinfarktrelaterade frågor 

Informanterna upplevde att skattningsskalan kunde bidra till att ta reda på patientens tilltro i 

mer diagnosspecifika områden. Utifrån informanternas berättelse tolkades det som att deras 

roll i ett multidisciplinärt team skulle kunna bli mer tydlig tack vare skalan. Samarbetet med 

andra professioner skulle ske när patienten skattar lågt i någon av de medicinska frågorna 

(fråga 1–7 på skalan) och kontakt skulle då tas med hjärtteamets hjärtsjuksköterska, kurator 

eller läkare. 

6.1.1 Diagnosanpassat verktyg 

Informanterna tyckte att frågorna var knutna och relevanta för patienter efter en hjärtinfarkt. 

Förutom frågor om fysisk aktivitet finns även frågor om medicinering och symptom som 

enligt informanterna var en fördel.  

Hjärtteamets frågor 

Skattningsskalan fungerar som en länk mellan patient och hjärtsjuksköterska/läkare/kurator 

då frågorna berör bland annat medicinering och kontakt med vårdgivare enligt 

informanterna. Med hjälp av skalan kunde de upptäcka om patienten var tveksam kring sin 

medicinering eller upplevde en brist i sin kontakt med vården med hjälp av skalan. 

I den här skattningsskalan finns teamets frågor representerade även om det är vi som frågar 

eller lämnar ut frågeformuläret kring hantering av medicin. Och då kan man i sin tur kontakta 

sköterskan om man märker en låg self-efficacy i hantering av medicin. (I3) 

Olika symptom efter hjärtinfarkt 

Några av informanterna har upplevt att frågan kring medicinering för andfåddhet inte var 

aktuell för flera patienter (fråga 4). Några informanter ansåg att frågan om att medicinera sig 

mot andfåddhet var missvisande och krävde förklaring då de flesta patienter inte behöver 

medicinera sig mot andfåddhet.  Enligt några informanter var den långa versionen av 

skattningsskalan mer hjärtsviktsanpassad då det är oftast vid hjärtsvikt eller kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) som patienten behöver ändra sin aktivitetsnivå för att minska 

sin andfåddhet, vilket inte gäller för patienter med hjärtinfarkt (fråga 2). Dessa frågor ansågs 

därför inte relevanta för patienterna, enligt informanterna.  

Den korta versionen känns mest relevant för hjärtinfarkt patienter om man skulle nu välja 

mellan den långa och korta versionen. Den långa versionen känns mer hjärtsviktsanpassad. 
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Både fråga 2 och 4. I den här frågan låter det som att ”nu blir jag andfådd, nu måste jag 

hantera det här”, lugna ner mig, göra på något annat sätt som vid hjärtsvikt eller KOL. Det är 

inte farligt att bli andfådd då heller men då handlar det mer om att hitta sin nivå och inte gå in 

i väggen och bli för andfådd och sluta träna. Det är dock inte ett vanligt problem efter 

hjärtinfarkt. (I4) 

Komplement till Sephia frågor 

Skattningsskalans frågor kompletterar de fysiska undersökningarna och frågor kring fysisk 

prestationsförmåga enligt informanterna som upplevde att skattningsskalan skulle kunna 

ingå i Sephia registret. Informanterna har uttryckt att det har saknats ett 

undersökningsverktyg för att ta reda på patienternas livskvalité efter hjärtinfarkten. De ansåg 

att skattningsskalan kunde bidra med denna information.  

Vi har ju ett helt gäng med frågor till Sephia, det är fyra olika grejer och den här skulle kunna 

vara ett komplement till den. De skattar sin fysiska prestationsförmåga och det är inte riktigt 

samma sak. Vi ställer inga frågor kring livskvalitet utan kring hur mycket de tränar. (I5) 

6.2 Fyller en kunskapslucka kring betydelsen av tilltro till egen förmåga 

att vara fysiskt, - socialt och sexuellt aktiv efter hjärtinfarkt 

Informanterna upplevde att det var viktigt att bekräfta för patienterna att det finns ett 

samband mellan att anstränga sig fysiskt och sexuellt. De insåg även hur lite man egentligen 

pratar om att vara sexuellt aktiv efter hjärtinfarkt inom vården fast behovet finns framförallt 

hos de yngre patienterna. Några informanter upptäckte att vissa patienter upplevde 

svårigheter med att komma igång med sina sociala aktiviteter efter hjärtinfarkten. Flera 

informanter har upplevt det som ögonöppnare och konstaterade att frågor kring att vara 

socialt- och sexuellt aktiv behöver tas upp mer med patienterna. Det blev en tankeställare att 

se lägre skattningar än förväntat när patienter som redan har kommit igång med träningen 

har skattat lågt på skalan i vissa frågor, har informanterna berättat.   

6.2.1 Screeningsinstrument 

Den här kategorin handlar om hur informanterna ansåg att skattningsskalan kunde urskilja 

vissa områden där patienterna hade lägre self-efficacy genom att skattningarna kan ligga 

tydligt på vänster eller höger sida eller i mitten av skattningsfältet. Informanterna tyckte att 

det var bra att kunna visa patienten vilka områden som fokus behöver läggas på. Genom att 

använda skalan som screeningsinstrument och endast fånga upp de nedsatta områdena i self-
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efficacy, krävdes det ingen poängsumma för att utvärdera ifall patientens sammanlagda self-

efficacy var låg eller hög.  

Urskiljer oro för fysisk aktivitet 

Informanterna har även upplevt att skattningsskalan hjälpte dem att upptäcka om patienten 

var rädd för att komma igång med fysiskt ansträngande aktiviteter, ifall patienten var 

rörelserädd. Informanterna upplevde att man kunde se tydligt i patienternas skattningar att 

patienterna hade sin oro, ångest och begränsningar just kring att bli fysiskt aktiva igen efter 

hjärtinfarkten.  

Bra grej att se just det här, för att man kan fånga upp om en patient är rörelserädd efter en 

hjärtinfarkt. Det är lättare att fånga upp den och hjälpa dem vidare. (I7) 

Tydliggör låg tilltro kring att vara sexuellt aktiv 

Att frågan om self-efficacy för att vara sexuellt aktiv finns med på skattningsskalan har 

underlättat för informanterna att ta upp den här frågan med patienterna då detta är ett 

känsligt ämne som patienterna oftast inte tar upp själva. Det är ett relevant område som 

några av informanterna vill satsa på att jobba vidare med. 

Fördelarna med skalan att det tar upp att vara sexuellt aktiv. Det är jag dålig på och flera i 

sjukvården dåliga på att ta upp. Det är det folk tänker mest fast det är ingen som säger något. 

Vi gör cykeltester och patienter blir riktigt andfådda. Då förstår de att ”får jag göra det här då 

får jag även med mitt samliv.” Vi borde komplettera med en sådant här formulär eller helt 

enkelt fråga om de har någon oro eller funderingar kring det. (I4) 

Fångar upp riskpatienter 

Vissa patienter kan gå igenom sin rehabiliteringstid utan att kunna ta till sig och tillämpa den 

information och de instruktioner som ges, har informanterna berättat. De här patienterna 

kan urskiljas genom sin låga skattning på skalan som gör det lättare att fånga upp dem i tid 

enligt informanterna. 

Om man upptäcker en person med låg tilltro i överhuvudtaget, som är en risk person som inte 

kan anamma de rekommendationer till hälsofrämjande träning, att återgå till arbete, till att 

kunna ta sina mediciner och ha tilltro till att det har effekt på tillfrisknandet. Det är en risk 

person som behöver mer omsorg, andra insatser som vi ger idag. (I3) 
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Visar svårigheter kring att vara socialt aktiv efter hjärtinfarkt  

Flera patienter skattade lågt på att vara socialt aktiva efter hjärtinfarkt, enligt informanterna, 

som menar att det finns andra diagnosgrupper där det är mer fokus på att informera om 

vikten av att vara socialt aktiv.  

Någon skattade sociala aktiviteter låga, det är inte heller något vi pratar så mycket om. Vid 

första besöket träffar vi dem först och sedan sköterskorna efteråt ... Vi pratar inte så mycket 

om sociala aktiviteter utan bara med sviktpatienterna. Infarkt patienterna skulle man 

informera att det är fritt fram. Sociala aktiviteter utefter ork. Det både tar och ger när man är 

socialt aktiv. Man ska inte behöva ta i så mycket, beroende på vad det är för något, men viktigt 

för livskvalitén. (I8)  

6.3 Implementeringsbar skattningsskala med syfte att stärka individens 

tilltro till egen förmåga med individen i fokus 

Informanterna har uppgett att de kommer att använda skattningsskalan i hel- eller 

kortversion i sin kliniska praxis eftersom den passar ihop och kompletterar redan befintliga 

undersökningar. Att stärka tilltro till egen förmåga är tidsaktuell och relevant för patienter 

efter hjärtinfarkt enligt informanterna. Det som inte ansågs praktiskt möjligt med skalan var 

att göra den första skattningen två veckor efter påbörjad hjärtrehabilitering då det är löpande 

intag till hjärtgrupperna, enligt informanterna. En annan svaghet i skattningsskalan ansågs 

vara formuleringen av frågorna, speciellt när det gäller personer som inte har svenska som 

modersmål eller vissa äldre patienter som tyckte att formuleringen var svårt att förstå. 

Informanterna berättade att vissa patienter kunde fastna vid de första fyra frågorna innan de 

gick vidare med resten av frågorna som var lättare att besvara. Den långa versionen kunde 

därför ta längre tid att fylla i än den korta versionen.  

6.3.1 Kliniskt tillämpningsbar 

Informanterna tyckt att bägge versioner av skalan passar i befintliga tidsramar, framför allt 

den korta versionen. Vissa informanter tyckte att det var en fördel att använda hela skalan 

med alla frågor. Dessutom kräver inte skalan ytterligare utbildning utan kan användas 

utifrån befintlig fysioterapeut kompetens vilket informanterna upplevde som positivt. Skalan 

kan även fungera som utvärderingsinstrument av rehabiliteringsperioden och som ett 

praktiskt verktyg för att stärka låg tilltro hos patienterna då man kan använda skalan som 

diskussionsunderlag enligt informanterna. De flesta informanter har uppgett dock att de inte 

kommer att kunna följa rekommendationen att göra första skattningen två veckor efter 

påbörjad rehabilitering utan vid in- och utskrivningssamtalet och i mitten av 

rehabiliteringsperioden om behov finns.   
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Knuten till fysioterapeutkompetens inom hjärtrehabilitering 

Informanterna upplevde att de redan jobbar med att stärka sina patienters self-efficacy kring 

att vara fysiskt aktiv i form av uppmuntran och återkoppling kring konkreta framsteg i 

träningen. Kortversionen av skalan ansågs vara mest knuten till den befintliga kompetensen 

och upplevdes därför som lättast att använda och instruera eller besvara frågor kring. Den 

långa versionen tog längre tid ibland och kunde även kräva att patienten tog med sig skalan 

hem för att kunna fylla i den i lugn och ro.  

Om någon svarade måttlig eller låg tilltro på fysisk aktivitet då var det nog lättare att prata om 

det som diskussionsämne eftersom det är det som ligger i våran kompetens ….Den korta 

versionen ligger min kompetens, i det här kan jag nog bäst och mest. (I6)  

Utvärderingsinstrument av rehabiliteringsperioden 

Skattningsskalan kunde användas för att utvärdera hur patienten har utvecklats under 

rehabiliteringsperioden i att våga vara fysiskt aktiva efter hjärtinfarkten både under 

träningen och hemma.  Skattningsskalan är uppdelad i tydliga områden som gör det lätt att 

följa upp hur patientens self-efficacy förändras i specifika frågor över tid. Informanterna 

tyckte att det krävs hela träningsperioden på 12 veckor för att få chansen att se en förändring 

i self-efficacy. Informanterna tyckte att testningsperioden inte räckte till för att se en 

förändring då tiden var för kort tid för att se någon skillnad mellan skattningarna. 

Informanterna hade inte möjlighet att se någon riktig förändring i patienternas self-efficacy 

förutom några enstaka tillfällen när patienterna skattade betydligt lägre eller högre mellan 

skattningarna. 

Att patienten skulle skatta efter några veckors träning skulle man behöva hinna med det för att 

utvärdera det som varit och som en målstyrning för resten av rehabiliteringsperioden …. Men 

om man ser att nu kommer vi ingenvart, vi står stilla, vad kan det bero på. Då kunde man ta 

fram skalan för att se hur läget är. Så kunde jag tänka. Att använda skattningsskalan som 

ytterligare ett redskap för att nå fram till en trygghet, tilltro. # livet, att våga leva. (I2) 

Redskap för att stärka tilltro 

Informanterna har upplevt att även om de har jobbat med att stärka sina patienter i sin egen 

tilltro tidigare, har de inte gjort detta så inriktat mot patienternas problem- eller målområde 

som de kunde göra med hjälp av skattningsskalan.  

Man blir mer medveten genom att se skattningen på skalan …. kunna uppmuntra/förstärka en 

hjärtpatient som skattar lägre self-efficacy genom att man peppar: det fixar du, titta vad bra, 
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nu har du så mycket vikt, påpeka det som är bra. Man skulle inte peppat lika medvetet utan 

skalan. (I1) 

Diskussionsunderlag 

Skattningsskalan kan även få igång en diskussion mellan patient och fysioterapeut som gör 

det lättare att ta upp saker som annars inte skulle ha diskuterats, har informanterna berättat. 

Beroende på om diskussionerna var enskilda eller i skedde i grupp, kunde informationen 

anpassas så att även andra i gruppen kunde ta del av den. 

På tal om diskussioner menar jag att om man skattar lågt på de första frågorna kommer man 

in på diskussioner om det rör sig om oro för bröstsmärta, för kärlkramp eller oro för att 

andnöd ska komma, hur det fungera det med strategier …. Jag tycker om att ha många olika 

redskap att jobba med. (I2) 

Passar i befintliga rutiner och tidsramar 

Informanterna tyckte att skattningsskalan passade bäst att använda i samband med in- och 

utskrivningssamtalet eftersom det är löpande ingång till hjärtgrupperna.  

Det var rätt smidigt att lämna ut skalorna och låta patienterna fylla i dem. Alla ville fylla i som 

blev tillfrågad. Jag var kvar och fick tillbaks skalorna …. Det tog bara några minuter, mellan 5–

10 minuter per patient och det finns tid för det i befintliga rutiner. (I7) 

6.3.2 Bidrar till skräddarsydd hjärtrehabilitering 

Informanterna tyckte att skattningsskalan möjliggjorde för dem att skräddarsy 

rehabiliteringen mer specifikt för varje individ. Frågorna på skalan kunde knytas till 

individen genom att koppla ihop vem som har svarat vad. Svaren kunde även ge tydligare 

fokusområden att jobba med under rehabiliteringsperioden. Hjärtverksamheten är baserad 

på att patienter tränar i grupp. Informanterna välkomnade därför skattningsskalan som 

bidrog med en mer individualiserad approach. De upplevde att genom att se eller diskutera 

patienternas skattningar fick de en möjlighet att skapa en mer personlig relation med 

patienten. 

Riktad information utifrån individuella skattningar 

För att inskrivningssamtalet ska vara så individanpassad som möjligt skulle skattningsskalan 

kunna skickas hem i förväg med kallelsen innan patienterna kommer till 



23 

inskrivningssamtalet, har flera informanter resonerat.  På det viset skulle de kunna ge mer 

riktad information till patienterna på inskrivningssamtalet utifrån den redan ifyllda skalan.  

Skulle man då skicka hem skalan innan inför första besöket då kunde man ha sätt jaha det är 

det här du är orolig för och ge lite riktad information. Det skulle varit väldigt bra att använda 

till det. (I5) 

Individualiserad träningsplanering 

Det kan hända att vårdgivaren tror sig veta vad patienten känner eller tänker utifrån 

kroppsspråk eller tystnad som tolkas som lugn och kontroll över situationen, tyckte 

informanterna. Informanterna beskrev att fördelen med att använda skalan vid 

inskrivningssamtalet är att fysioterapeuten kan följa patienten hela vägen från början till 

slutet av rehabiliteringsperioden och kan lägga upp träningen utifrån patientens individuella 

behov. 

Det är lätthänt i sjukvården att man tror sig veta vad folk tänker och känner för vi tycker vi har 

träffat så många. Men skattningsskalan visar att det finns andra farhågor och rädslor man kan 

missa om man inte fiskar efter dem. Alla är olika. Om det ska vara effektivt i gruppform då 

missar man individen. Grupp är bra men känsligare saker kan man missa. Man skulle kunna få 

en mer skräddarsydd träningsplanering. (I4) 

Alternativa versioner av skalan 

Informanterna var nöjda med att kunna välja mellan en lång eller kortversion av skalan. 

Vissa tyckte att den längre versionen var bättre för att den täckte in flera frågor och gav mer 

svar samtidigt som andra informanter tyckte att den korta versionen var lättare och snabbare 

för patienterna att fylla i. Det kom även önskemål om en alternativ mittemellan version som 

skulle innehålla den andra och tredje dimensionen av skattningsskalan. Det var olika åsikter 

bland informanterna kring vilken version av skalan som skulle kunna delas ut när skalan 

skulle börja användas i verksamheten. Några informanter tyckte att de skulle anpassa vilken 

skala de lämnar ut till yngre/äldre patienter. Enligt vissa informanter var det en fördel att 

kunna ta bort vissa frågor från skalan eller instruera patienterna att hoppa över de frågor de 

inte ville besvara. Vissa andra informanter tyckte att det mest optimala och enklaste skulle 

vara att dela ut en version av skalan till alla patienter.  

Jag tyckte det var bra med två versioner. Det finns inte alltid patienter som orkar sitta och pilla 

med många frågor så jag tyckte både den korta och långa versionen av skattningsskalan var 

bra. Det var några äldre patienter som tyckte att det var för många frågor och ville ha den med 

korta frågor. Då fick de göra det. (I1) 
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Instruktioner vid behov 

Det framgick inte tydligt från skattningsskalan att de första fyra frågorna formulerades som 

”om” frågor och skulle endast besvaras om symptomen var aktuella för patienten, enligt 

informanterna. De första fyra frågorna kunde därför vara mer instruktionskrävande. De 

flesta patienterna fyllde i skalan utan att behöva förtydligande eller instruktioner har 

informanterna uppgett. De som inte hade svenska som modersmål behövde också mer stöd 

för att förstå frågornas formulering. Informanterna delade inte ut skalan till patienter som 

behövde tolk. Den långa versionen ansågs vara mest instruktionskrävande.  

Jag försökte besvara det jag kunde men jag var inte hela tiden med de skrev, utan de fick göra 

det vid sidan om menas jag fixat något annat, så ställde de frågor om det behövdes. (I7) 

Kan fyllas i innan, under och efter träningsperioden 

Några informanterna uppgav att det skulle vara individuellt om en patient skulle fylla i 

skalan vid flera tillfällen beroende på hur patienten har svarat på frågorna första gången. 

Informanterna beskrivit hur de skulle använda skattningsskalan i praktik. De berättade att de 

skulle följa upp låga skattningar och låta patienten fylla i skalan någon gång i mitten av 

träningsperioden för att se hur patientens tilltro utvecklats och för att hinna stärka upp den 

innan rehabiliteringen avslutats.  

Det hade varit spännande om de hade fyllt i skalan precis när de börjat i gruppen för att se vad 

de har för start tanke, sedan någon gång i mitten och sedan vid avslut. De fick ställa frågor när 

man ändå var kvar och plockade undan, fixat och skrivit. Var det något så fick de hojta till. (I7) 

7 DISKUSSION 

7.1 Resultatsammanfattning 

Informanterna upplevde att användandet av skattningsskalan i hjärtverksamheten fungerade 

som ett diagnosanpassat verktyg och som ett screeningsinstrument för att kunna urskilja 

nedsatta områdena i patienternas self-efficacy och för att kunna hitta riskpatienter. 

Skattningsskalan var kliniskt tillämpningsbar och bidrog till att skräddarsy 

hjärtrehabiliteringen för varje patient enligt informanterna. Det ansågs dock att 

långversionen inte var helt hjärtinfarktanpassad med frågor kring andfåddhet i samband 
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med medicinering eller ändrad aktivitetsnivå och att den långa versionen var mest 

instruktionskrävande. De flesta informanter föredrog den korta versionen av skalan som 

ansågs som mest knyten till fysioterapeutens kompetens. Informanternas berättelse tolkades 

på följande sätt. Användandet av skattningsskalan upplevdes kunde bidra till ett ökat 

samarbete med sjuksköterska, läkare eller kurator vilket kan tydliggöra fysioterapeutens roll i 

ett multidisciplinärt team. Enligt informanterna fyller skattningsskalan en kunskapslucka 

kring betydelsen av tilltro till egen förmåga att vara fysiskt-, socialt-, och sexuellt aktiv efter 

hjärtinfarkt, vilket behöver diskuteras mer efter en hjärtinfarkt inom vården. Att jobba med 

och stärka patienternas self-efficacy och sätta individen i fokus anser informanterna är 

tidsaktuellt vilket gör att skattningsskalan är implementeringsbar i hjärtverksamhet. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Bidrar till ett multidisciplinärt teamarbete kring patienten med 

hjärtinfarktrelaterade frågor 

Fråga 4 behövde ibland förklaras för patienterna som inte riktigt förstod varför de skulle 

besvara frågan om att ta medicin mot andfåddhet då de inte upplevde andfåddhet i samband 

med aktivitet. Det ursprungliga frågeformuläret för hjärtrelaterad self-efficacy skalan av 

Sullivan, LaCroix, Russo och Katon (1998) utvecklades för 21 år. Eftersom medicineringen 

och behandlingen för akut koronarsyndrom har förbättrats och utvecklats sedan 1998 är 

andfåddhet inte längre ett typiskt symptom när hjärtinfarkt är behandlad och stabiliserad. 

Det kan dock fortfarande förekomma andfåddhet efter behandlad hjärtinfarkt men inte i lika 

stor uträckning som för 21 år sedan. Av denna anledning har de första fyra frågorna som 

tillhör den första dimensionen ”kontrollera symptom” har formulerats som ”om” frågor och 

svarsalternativet ”inte tillämpbar” togs bort från den ursprungliga skalan som Sullivan har 

utarbetat (Fors et al., 2014).  

Den svenska skattningsskalan för hjärtrelaterad tilltro till egen förmåga är validerad på 

svenska och kan tillämpas för patienter efter akut koronart syndrom (Fors et al., 2015) och är 

därför anpassad att använda efter hjärtinfarkt. I vissa fall behöver man utföra hjärtkirurgi 

efter en hjärtinfarkt genom koronar-bypass (coronary artery bypass surgery – CABG) 

operation (Makki et al., 2013). Skattningsskalan kan därför även användas även för patienter 

efter en CABG operation (Fors et al., 2015). För att begränsa studien fick informanterna testa 

skattningsskalan endast hos patienter efter hjärtinfarkt och inte efter hjärtoperation.  
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Jennings och Astin (2017) förklarar skillnaden mellan ett multidisciplinärt och 

interdisciplinärt team inom vården för kardiovaskulära sjukdomar. Inom ett 

multidisciplinärt team jobbar de olika specialister som till exempel fysioterapeut, 

sjuksköterska, läkare ofta oberoende av varandra. Ett multidisciplinärt team använder 

kunskapen från de olika professionerna utan att det nödvändigtvis sker genom en interaktion 

mellan de olika professionerna. Därför förespråkar författarna ett interdisciplinärt 

teamarbete som bygger på samarbete mellan de olika professionerna genom att kombinera 

kunskaper. Ingen profession har de resurser som ensamt kan möta kraven av dagens patient 

med sina komplexa hälsobehov. Två av nyckelreglerna som bidrar till teamarbete är effektiv 

kommunikation och mätbara resultat (Jennings & Astin, 2017). 

Informanterna ansåg att skattningsskalan skulle kunna möjliggöra för dem att vara mer 

delaktiga i hjärtteamet och kommunicera med hjärtsjuksköterskan eller läkaren utifrån 

patienternas skattningar på skalan. Informanterna har berättat att fysioterapeut och 

sjuksköterska, kurator träffar patienterna tillsammans på hjärtskola och att alla har var sin 

del av information. Detta sammanfaller mer med ett multidisciplinärt teamarbete än 

interdisciplinärt baserad på den definition som finns i Jennings och Astin (2017). 

7.2.2 Fyller en kunskapslucka kring betydelsen av tilltro till egen förmåga att vara 

fysiskt, - socialt och sexuellt aktiv efter hjärtinfarkt 

Enligt informanterna har frågan om sexuell aktivitet visat sig vara en viktig fråga för 

patienterna. Det tyckte informanterna dels för att det är en del av vardagslivet för många 

patienter, dels för att några patienter skattade lägst på frågan om sexuell aktivitet. Nedsatt 

sexuell aktivitetsnivå ett år efter en hjärtinfarkt hos personer mellan 18–55 år var mer 

förekommande hos kvinnor än män i Spanien och USA (Lindau et al., 2017).  Bland de som 

var sexuellt aktiva ett år efter hjärtinfarkten rapporterades sexuella problem hos 59 % av 

kvinnorna och hos hälften av männen. Faktorer som kunde förutse att en person inte skulle 

kunna återuppta sin sexuella aktivitet under det första året efter hjärtinfarkten var högre 

ålder, att vara singel, högre stressnivåer och diabetes (Lindau et al., 2017). 

Enligt D’Eath et al. (2018) är sexuell rådgivning genomförbar hos patienter med 

kardiovaskulär sjukdom som genomgår hjärtrehabilitering. Enligt författaren var det bara 

några patienter som upplevde obehag när det fick sexuell rådgivning. Majoriteten av 

patienterna tyckte att det var en acceptabel del av hjärtrehabiliteringsprogrammet (D’Eath et 

al., 2018). 

Informanterna har även upplevt att vissa patienter har skattat lågt på frågan om att vara 

socialt aktiva. Patienter som har haft hjärtinfarkt kan ha tendens till att dra sig tillbaka 
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socialt under det första året efter hjärtinfarkten enligt Mierzynska, Kowalska, Stepnowska 

och Piotrowicz, (2010). En tredjedel av patienter hade begränsat deltagande i sociala 

aktiviteter och en tredjedel visade även låg nivå av social förankring i form av deltagande i 

någon form av social grupp. Däremot kunde man konstatera att livskvaliteten ökade om man 

fullföljde hjärtrehabiliteringsperioden och återgick till arbetet eller återupptog andra former 

av aktiviteter (Mierzynska, Kowalska, Stepnowska & Piotrowicz, 2010). 

7.2.3 Implementeringsbar skattningsskala med syfte att stärka individens tilltro till 

egen förmåga med individen i fokus 

Enligt Flottorp et al. (2013) är det mer sannolikt att en verksamhet kommer att använda en 

ny metod om den nya metoden är heltäckande och har alternativa versioner. Informanterna 

uppgav att det var en fördel att ha en kort och en långversion när skattningsskalan testades 

då informanterna föredrog att kunna anpassa vilken version de delar ut till vilka patienter. 

Informanterna kom till och med ett förslag på en mellanversion av skalan. Det var också en 

fördel att patienterna inte behövde besvara alla frågor utan bara de frågorna de ville.  Enligt 

Fors et al., (2016) kan hela skalan med alla 12 frågor användas, eller bara en eller två 

dimensioner eller bara någon fråga för sig.  

Informanterna berättade att skalan var lätt att använda då den inte tog lång tid att fylla i, 

framför allt den korta versionen. Informanterna tyckte att skattningsskalan passade i 

befintliga rutiner vilket var en faktor som enligt Flottorp et al (2013) kan underlätta 

implementeringen. Informanterna kunde dela ut skattningsskalan i början eller i slutet av 

träningen och hade tid att besvara eventuella frågor under tiden de plockade undan 

träningsredskap. De resurser som är viktiga vid implementering är uppskattnings från 

kollegor, tid och ekonomiska resurser (Flottorp et al., 2013). Informanterna jobbade ofta i 

par och kunde stötta varandra när det gäller att använda skalan. Även när instruktioner 

krävdes så gick det att förklara skalan för patienterna vilket också är avgörande för 

implementering enligt Flottorp et al. (2013). En annan faktor som är avgörande om en ny 

metod implementeras eller inte är vårdgivaren, i detta fall informanternas följsamhet att 

fortsätta använda skattningsskalan. Följsamheten förstärks om vårdgivaren ser den kliniska 

nyttan av att implementera den nya metoden. Utifrån informanternas berättelse verkar det så 

att de såg mestadels fördelar och nytta med att jobba med skattningsskalan och verkade vara 

positiva mot att implementera den.  

Informanterna tyckte att en viktig förutsättning för att implementera och använda 

skattningsskalan i egen verksamhet var att den inte kräver några utbildningsinsatser varken 

för dem eller för patienten. Detta bekräftar tidigare forskning som har visat att interventioner 

som kräver återkommande strukturerade undervisningstillfällen kommer med mindre 
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sannolikhet leda till en förbättrad self-efficacy eftersom beteendeförändringen blir istället 

beroende av åtgärderna (Higgins, Middleton, Winner och Janelle, 2014). Istället ska man 

satsa på att låta patienterna i en hjärtrehabiliteringsgrupp skaffa sig bemästringserfarenhet 

för att få en stärkt self-efficacy i en för patienten typiskt sammanhang och miljö. Strategier 

som lär patienten att införliva fysisk träning i sina dagliga rutiner utan bevakning är sådana 

strategier som uppmuntrar patienten att skaffa sig bemästringserfarenhet på egen hand, 

oberoende av vårdgivaren, med ökad self-efficacy som resultat. Det gäller att minska 

undervisningsinslag från fysioterapeutens sida (Higgins et al, 2014). Även informanternas 

egen tilltro till sin egen förmåga att tillämpa och fortsätta använda skattningsskalan är en 

determinant till implementering enligt Flottorp et al. (2013). Det stämmer överens med det 

som informanterna har uppgett, att de redan nu använder sig av tekniker och strategier för 

att motivera och stärka patienternas self-efficacy i form av uppmuntran och återkoppling. 

Enligt informanterna innebär det att de inte behöver satsa extra tid för att lära sig eller sina 

patienter nya strategier. Detta kan tolkas som att även informanterna har tillräckligt med 

self-efficacy för att kunna implementera och tillämpa skattningsskalan i sin hjärtverksamhet. 

Det kan i sin tur bidra till att informanterna kan hjälpa sina patienter med sin 

beteendeförändring som kan krävas för att uppnå en högre self-efficacy.  

Informanterna har berättat att de upplevde att skattningsskalan underlättade för dem att 

sätta individen i fokus då hjärtrehabiliteringen sker i gruppform. Personcentrerad vård 

belyser hur viktigt det är att betrakta patienten som en person med kapacitet och resurser för 

att kunna engageras som aktiv partner i sin egen behandling och vård (Ekman et al., 2011). 

Enligt informanterna har det saknats ett verktyg som kan göra hjärtrehabiliteringen mer 

individualiserad och skräddarsydd. Att sätta individen i fokus liknar personcentrerad vård 

men betyder inte samma sak. Ett exempel på hur personcentrerad vård kan tillämpas som 

åtgärd är studien av Fors, Taft, Ulin och Ekman (2016) som undersökte personcentrerad vård 

efter akut koronarsyndrom. Interventionsgruppen som fick personcentrerad vård, förutom 

vanlig vård, fick ta del av en personcentrerad vårdplan. Detta bestod av bland annat 

beskrivningar av mål och insatser som behövs för att uppnå målen i nära samarbete med 

kardiolog och sjuksköterska med regelbundna möten.  

 

8 FÖRSLAG PÅ KLINISK TILLÄMPNING 

Utifrån intervjuerna har det framkommit att tre versioner av skattningsskalan skulle kunna 

tillämpas i hjärtrehabilitering beroende på den lokala verksamhetens och fysioterapeutens 

behov: helversionen med 12 frågor (fråga 1-12), en mellanversion med 8 frågor (fråga 5-

12)(bilaga H) och kortversionen med 5 frågor (fråga 8-12), se figur 2. Ifall helversionen 
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används kan det behöva tydliggöras för patienterna att de första fyra frågorna är formulerade 

som ”om” frågor och bör besvaras endast om de är aktuella för patienten. För att underlätta 

för patienten att fylla i skalan, oavsett om det är hel-, mellan-, eller kortversionen som gäller, 

kan skriftliga instruktioner läggas till skalan. Instruktioner kan exempelvis vara ”Svara 

endast på de frågorna som är aktuella” eller ”hoppa över frågor som inte känns relevanta för 

dig”. Det kan vara även andra frågor förutom de första fyra frågorna som patienten inte vill 

eller kan besvara. Skattningsskalan är utformad på det viset att man kan hoppa över frågor 

utan att skalan förlorar sin validitet eller reliabilitet. Om man räknar poängsumman utifrån 

de besvarade frågorna kan man jämföra individen med sig själv mellan två skattningar eller 

se hur hög self-efficacy patienten har vid första skattningen. Högre antal poäng innebär 

högre self-efficacy.  

Eftersom bemästringserfarenhet är det som är den starkaste källan för att skapa self-efficacy 

hos en individ föreslår Woodgate och Brawley (2008) att den första skattningen sker 1–2 

veckor efter de första träningstillfällena. Denna rekommendation kan vara svårt att följa då 

det är löpande intag till hjärtrehabiliteringsgrupper. Sker den första skattningen innan eller 

vid inskrivningssamtalet gäller det att komma ihåg att skattning utan träningserfarenhet kan 

ge en något högre skattning än efter ett par veckors träningserfarenhet (Woodgate och 

Brawley, 2008) och kan behöva följas upp vid halvtidsutvärdering och/eller vid 

utskrivningssamtalet.  

Enligt det som framkommit i informanternas berättelse bör skattningsskalan skickas hem 

tillsammans med kallelsen i förväg och tas med till inskrivningssamtalet för att kunna 

anpassa vad samtalet ska handla om. På det viset kan även hjärtrehabiliteringen skräddarsys 

utifrån skattningarna trotts att träningen sker i grupp.  
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Figur 2: Förslag på klinisk tillämpning 

8.1 Metoddiskussion 

Enligt Fors et al. (2015) bör fråga 8 (”Hur mycket utövning av fysisk aktivitet som är bra för 

dig) tas bort från den svenska versionen av hjärtrelaterad self-efficacy skala eftersom den 

uttrycker samma innehåll som fråga 13 (”Utöva fysisk träning - svettas och ökad 

hjärtfrekvens). Eftersom den här frågan tillhör dimensionen upprätthålla funktion så behölls 

endast fråga 13. Det innebär att den svenska versionen av skattningsskalan består av 12 och 

inte 13 frågor (Fors et al., 2015). Den justerade skattningsskalan med 12 frågor finns som 

bilaga G.  

Denna information uppmärksammades inte innan studiens start utan bara i efterhand när 

alla informanter redan har testat skattningsskalan. Detta påverkar dock inte studiens 

resultat.  

Första skattning  

Innan eller vid 

inskrivningssamtal 

eller  

2 veckor efter påbörjad 

hjärtrehabilitering 

 

Halvtidsutvärdering med 

skattning 

----------------------------- 

Samtal/återkoppling för att 

stärka tilltro  

 

 

 

Sista skattning 

vid utskrivningssamtal 

 

 

12
 v

e
c

k
o

r
s
 

h
jä

r
tr

e
h

a
b

ilite
r
in

g
 

Skattningsskala 

Helversion 

Mellanversion 

Kortversion 

 



31 

För att se hur den egna förförståelsen har eventuellt påverkat studiens resultat föreslår 

Malterud (2014) att jämföra förförståelsen som fanns innan studiens start med studiens 

resultat. 

Att skattningsskalan skulle användas av patienter först 2 veckor efter påbörjad träning har de 

flesta informanter tyckt skulle vara administrativt svårt. Det var dock några informanter som 

har uppgett att de kommer att följa den här rekommendationen och låta sina patienter skatta 

först 2 veckor efter träningens start. Därmed stämmer inte denna förförståelse helt och hållet 

med resultatet. Informanterna tyckte inte att skattningsskalan tar för mycket resurser från 

verksamheten utan har valt att implementera skattningsskalan. Dessutom krävde inte skalan 

ytterligare utbildning/fördjupning vilket också är motsatsen till de förväntningarna som 

baserades på den egna förförståelsen. Att använda en skattningsskala som inte ingår i Sephia 

var inte heller ett problem för informanterna som upplevde att skattningsskalan snarare var 

ett komplement de befintliga testerna.  

Enligt Malterud (2014) är det ett positivt tecken att informanternas berättelse inte har 

bekräftat förförståelsen då detta visar på ett öppet förhållningssätt mot att ta emot nya 

kunskaper under intervjuerna och därmed kan resultatet återspegla informanternas 

upplevelser snarare än förutfattade meningar.    

Förförståelsen var till hjälp när frågorna till intervjuguiden formulerades och när 

informanterna intervjuades om hur de har upplevt användandet av skattningsskalan. Den 

egna förförståelsen gjorde det nämligen lättare att ställa följdfrågor och tolka det som 

informanterna har sagt vilket ökade studiens trovärdighet då både intervjuaren och 

informanten var införstådda i hjärtrehabiliteringsområdet. (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017).  

Den geografiska avgränsningen till Mellansverige var nödvändigt för att inte behöva täcka in 

hela Sverige och få ett alltför omfattande material. För att på bästa sättet kunna återge det 

som informanterna har sagt har varje intervju transkriberats samma dag eller dagen efter. På 

det viset kunde författaren bekanta sig med intervjumaterialet som också bidrog till 

analysprocessen i ett senare skede (Dalen, 2004).  

Tiden mellan intervjuerna var mellan 1 dag upp till 4 veckor. För att inte bli ”färgad” av de 

första intervjuerna gjordes ingen analys av intervjuerna förrän all data var insamlad (Fejes 

och Thornberg, 2015).  

Det empiriska materialet som samlats in via intervjuer har varit omfattande och rikt genom 

att intervjufrågorna tillät informanterna att utveckla sina svar genom öppna, 
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semistruktuerade frågor. Därför var det lämpligt att analysera intervjumaterialet på ett 

hermeneutiskt sätt med kvalitativ innehållsanalys (Westlund, 2015).  

Med hjälp av följdfrågor kunde intervjupersonen bekräfta att informanternas svar 

uppfattades och tolkades på rätt sätt. På det viset validerades informanterna svar under 

intervjun. Det krävdes därför ingen member check, det vill säga informanternas bekräftelse 

av råmaterialet eller resultatdelen efter att transkriberingen gjordes klart (Malterud, 2014). 

Studiens kvalitet förstärks enligt Dalen (2004) av en intervjuare. Att ha flera intervjuare 

ställer krav på en gemensam förståelse av det studerade fenomenet och krav på ett likvärdigt 

systematiskt arbetssätt när det gäller att utföra och analysera intervjuerna (Dalen, 2014). 

Användbarheten av studiens resultat kallas för den pragmatiska validiteten – frågan om hur 

den nya kunskapen kan användas och tillämpas (Malterud, 2014). Den pragmatiska 

validiteten i den här studien är tillämpningen av skattningsskalan som enligt informanterna 

kommer att ske i informanternas egen verksamhet. Studien kan även leda till att 

skattningsskalan kommer att tillämpas i andra verksamheter ifall studiens resultat sprids via 

informanternas nätverk till andra fysioterapeuter som också jobbar inom hjärtverksamhet. 

Urvalet till studien innefattar olika orter i Mellansverige vilket ökar sannolikheten att de 

upplevelser och uppfattningar som informanterna har beskrivit återspeglar mer än bara den 

lokala verksamhetens verklighet. Detta ökar studiens överförbarhet till en annan miljö eller 

verksamhet. Det kunde dock ha framkommit andra uppfattningar än de åtta informanternas 

beskrivningar, ifall man hade intervjuat ytterligare några fysioterapeuter. I kvalitativa studier 

behöver man därför komma ihåg att överförbarhet är en svaghet eftersom ytterligare 

intervjuer kan ge svar som avviker helt från det tidigare insamlade materialet (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2015).  

Enligt Fejes och Thornberg (2015) handlar det snarare om transferabilitet än överförbarhet 

när det gäller en kvalitativ studie. De innebär att studiens resultat överförs till en ny situation 

genom en transfer. Ansvaret att göra en transfer ligger därmed på läsaren eller på den 

personen som vill tillämpa studiens resultat i sin egen verksamhet. 

För att ytterligare stärka överförbarheten har informanterna beskrivits i bakgrundstabellen 

och urvalsprocessen angavs noggrant (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  

Informanterna var endast kvinnor vilket återspeglar att fysioterapeutyrket är ett 

kvinnodominerat yrke. Enligt Statistiska Centralbyrå (2010) var 78 procent av alla utbildade 

fysioterapeuter kvinnor år 2007.  

För studiens giltighet hade det varit en förstärkande faktor att välja informanter med tidigare 

erfarenhet kring användandet av skattningsskalan inom hjärtrehabilitering. Samtidigt som 
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testningen av skattningsskalan skedde under en begränsad tid hade inga av informanterna 

tidigare använt eller haft kännedom om skattningsskalan, vilket minskar studiens giltighet. 

Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2017) kan erfarna informanter med större 

sannolikhet ge en representativ beskrivning av fenomenet vilket ökar studiens giltighet med 

ett resultat som beskriver det studerade området väl (Lundman och Hällgren Graneheim, 

2017). Det gäller endast informanternas generella erfarenhet inom hjärtrehabilitering vilket 

inte bidrar till studiens giltighet i lika stor utsträckning som om det hade varit 

informanternas tidigare erfarenheter av att använda skattningsskalan.  

Enligt Maltreud, Siersma och Guassora (2015) är det inte meningen att beskriva alla aspekter 

av ett fenomen utan att visa på mönster som är viktiga för studiens syfte i en kvalitativ, 

explorativ studie. Eftersom studien hade en explorativ design krävdes det inga fullständiga 

och heltäckande beskrivningar. Man kan dock inte vara säker på om mättnad har uppnåtts 

helt och hållet, då flera fysioterapeuter inom andra hjärtrehabiliteringsverksamheter skulle 

kunna bidragit med ännu mera kunskaper. Det man kan konstatera är att det har förekommit 

liknande information i de åtta informanternas berättelser vilket tyder på att en viss mättnad 

har uppnåtts. Alla informanter har bidragit med sina unika berättelser och upplevelser vilket 

berikade materialet (Malterud et al., 2015).  

För att kunna avgöra hur stort urval en kvalitativ studie kräver för att uppnå studiens syfte, 

har Malterud et al. (2015) föreslagit att tillämpa information power. Ju högre information 

power urvalet innehåller desto färre informanter behövs och tvärtom.  Det finns några 

kriterier för att uppnå en hög information power i en studie enligt författarna. Ett 

välavgränsat syfte innebär att färre informanter räcker för att uppnå högre information 

power. Det andra kriteriet är urvalet. Ett bekvämlighetsurval kan innebära att ett större antal 

informanter behöver rekryteras med tanke på att deltagare i ett bekvämlighetsurval inte har 

den specifika kunskapen eller erfarenheterna kring det studerade området. Det tredje 

kriteriet för information power är urvalets storlek i relation till den teoretiska bakgrundens 

nivå. Högre teoretisk bakgrund innebär högre information power och kräver färre 

informanter eftersom utifrån en tydlig teoretisk ram kan det lättare förklaras hur de olika 

aspekterna av det empiriska materialet hänger ihop. Dialogen mellan intervjuaren och 

informanten är det fjärde kriteriet för information power. En tydlig kommunikation mellan 

intervjuare och informant, en skicklig intervjuare med bra intervjuteknik och informanter 

som ger tydlig information ger högre information power. En mindre erfaren intervjuare 

behöver träna på sin intervjuteknik och behöver utföra fler pilot intervjuer i förväg eller öka 

urvalet än en erfaren intervjuare. Det femte kriteriet för information power är valet av 

analysmetod. En djupare analys av berättelser kräver färre informanter än en utforskande 

cross-case analys.  
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Materialet kunde ha blivit rikare och större mättnad hade uppnåtts om fler pilotintervjuer 

hade utförts i förväg eftersom studiens författare är en oerfaren intervjuare i akademiska 

sammanhang med intervjuerfarenhet inom arbetslivet med patienter. Ett annat sätt att 

försöka få en större information power och uppnå större mättnad i studien hade varit genom 

att fördjupa intervjufrågorna eftersom inga av informanterna hade använt skattningsskalan 

tidigare. För att fördjupa frågorna kunde man ha förberett andra frågor eller ställt flera 

uppföljande/fördjupande frågor till informanterna. Urvalet var ändamålsenligt urval när det 

gäller att rekrytera fysioterapeuter med kunskap inom hjärtrehabilitering. Eftersom det inte 

har funnits några fysioterapeuter med tidigare erfarenhet av att använda skattningsskalan 

ökar inte valet av ändamålsenligt urval studiens information power i någon större 

utsträckning. Det finns dock några andra aspekter som stärker information power i studien: 

ett välavgränsat syfte, passande analysmetod och tydlig teoretisk ram då skattningsskalan är 

baserad på self-efficacy teori.  

Intervjuerna gjordes som individuella intervjuer. Inom tre utav fem verksamheter jobbade 

två fysioterapeuter i nära samarbete inom hjärtrehabiliteringen. Skulle intervjuerna utförts 

som fokusgruppintervjuer skulle fokusgrupperna bestått av nära kollegor som jobbar 

tillsammans inom hjärtrehabilitering som en etablerad grupp (Justensen & Mik-Meyer, 

2011). Vid fokusgruppsdiskussioner berättar deltagarna om sina åsikter och försvarar dem 

jämtemot varandra vilket triggar dem att argumentera kring sina påståenden. Anledningen 

till att det inte valdes fokusgruppintervjuer i studien var att antalet deltagare i en fokusgrupp 

hade varit för få med endast två personer. Att erbjuda alla åtta deltagare att samlas vid ett 

och samma tillfälle på samma plats hade varit väldigt svårt då informanterna jobbar på olika 

sjukhus på utspridda orter (Justensen & Mik-Meyer, 2011). 

Det var inte studiens huvudsyfte att ta reda på om det gick att implementera skattningsskalan 

men frågorna till intervjuguiden utformades utifrån determinanter för implementering för 

att kunna samla in ett rikt material (Flottorp et al., 2013). Detta ändrade inte den induktiva 

ansatsen eftersom analysen inte skedde utifrån förutbestämda kategorier som vid en 

deduktiv ansats där man går från det generella till det specifika. I en deduktiv studie skulle 

frågorna och kategorierna varit förutbestämda och det insamlade intervjumaterialet skulle 

analyserats utifrån ett förutbestämt system (Malterud, 2014). 

Enligt några informanter jobbar de redan med att stärka patienternas self-efficacy genom 

uppmuntran, återkoppling på framsteg och patientens hantering av fysiska symptom som till 

exempel andfåddhet eller ansträngningsnivå under träningen. För att fysioterapeutens arbete 

med att stärka patienternas self-efficacy inom hjärtrehabilitering ska kunna vara ännu mer 

effektivt skulle man kunna lägga till ytterligare sätt att stärka self-efficacy utifrån de fyra 

former av påverkan (Bandura, 1995). Ett sätt kunde vara att bjuda in både patient och 
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anhörig till in- och utskrivningssamtalet. Då kunde anhöriga ta reda på om patientens self-

efficacy är nedsatt i vissa områden som behöver förstärkas genom social övertygelse i form av 

verbal förstärkning. Enligt Vibluchai et al. (2016) hade kontrollgruppen svagare self-efficacy 

än interventionsgruppen vilket enligt författarna kan ha berott på att anhöriga till de som 

deltog i kontrollgruppen var överbeskyddande jämfört med interventionsgruppens anhöriga 

som fick delta i interventionen och uppmanades att stötta och engagera sig i patientens 

träning och vardagsaktiviteter. Ett annat sätt att stärka patienternas self-efficacy skulle 

kunna vara att utnyttja modellinlärning. Det kunde man göra genom att bjuda in tidigare 

patienter som har framgångsrikt genomgått hjärtrehabilitering efter hjärtinfarkt och vill 

berätta om sina framgångar, strategier, erfarenheter för de patienterna som deltar i 

hjärtrehabilitering. I skattningsskalan används andra begrepp som inte uttrycker samma 

innehåll som self-efficacy: självtillit och tilltro, vilket kan vara missledande. Därför är det 

viktigt att fysioterapeuten säkerställer att patienten förstår att frågorna i skattningsskalan 

handlar om individens tilltro till sin egen förmåga att utföra eller ha kunskap om det står i 

påståendena.  

Några informanter har upplevt att skattningsskalan även kan fånga upp om en patient är 

rörelserädd. Rörelserädsla definieras som en ”specifik rädsla för rörelse och fysisk aktivitet 

som (felaktigt) antas orsaka ny skada” (Lundberg, 2008, s. 104). Enligt författaren kan man 

vara rörelserädd efter en operation vilket inte är samma sak som kinesiofobi som innebär ett 

smärtbeteende där man undviker att röra på sig för på grund av rädsla för ytterligare smärta 

eller skada. Det är dock viktigt att konstatera att skattningsskalan i studien bygger på 

begreppet self-efficacy vilket inte fångar upp rörelserädsla eller kinesiofobi utan individens 

tilltro till sin egen förmåga till att kunna utföra specifika beteenden. Därför är det viktigt att 

fysioterapeuter inom hjärtrehabilitering använder sig av andra skattningsskalor för att ta 

reda på om patienten har rörelserädsla eller kinesiofobi.  

Det fanns etiska överväganden redan vid planeringen av studien gällande känsliga frågor i 

skattningsskalan, speciellt när det gäller frågan om sexuell aktivitet. Enligt informanterna 

upplevdes den här frågan vara en känslig fråga, framför allt till de patienterna som var 

ensamstående eller äldre kvinnor. Informanterna har berättat att de informerade sina 

patienter om att de kunde hoppa över den här frågan vilket informanterna upplevde som ett 

bra sätt att hantera situationen. Frågan om att vara socialt aktiv efter hjärtinfarkt visade sig 

också vara en känslig fråga för några patienter. Dessutom var det några patienter som 

undrade varför de skulle svara på frågor kring att medicinera sig mot andfåddhet när de inte 

behövde göra det. Informanterna kunde förklara för patienterna att dessa symptom inte var 

aktuella för alla och gav muntliga instruktioner som kompletterade den skriftliga 

instruktionen på skattningsskalan.  
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10 utav 17 fysioterapeuter tackade nej till deltagandet på grund av för hög arbetsbörda vilket 

kan ha berott på att hjärtrehabilitering efter kranskärlssjukdom och hjärtinfarkt har en 

prioritet 2 på en skala mellan 1-10 enligt Socialstyrelsens riktlinjer och betraktas därför som 

högprioriterad (SoS, 2018). Samma arbetsbörda gäller även för informanterna som dessutom 

registrerar sina tester och undersökningar i Sephia, vilket ytterligare är en arbetsuppgift att 

prioritera. Att testa skattningsskalan har därför varit ytterligare en belastning för 

informanterna som kunde ha haft det svårt att fullfölja sitt deltagande i studien. Inga 

informanter har dock hoppat av studien utan har uppgett att de kommer att kunna använda 

sig av skattningsskalan inom befintliga tidsramar och resurser, speciellt den korta versionen 

av skalan. En etisk fråga som borde ha tagits upp med informanterna i början av studien är 

att skattningsskalan rekommenderas till lågrisk patienter (Vibluchai et al., 2016). Denna 

information togs inte upp vilket kunde ha lett till oro för en högrisk patienten vid 

skattningen. Enligt informanterna förekom ingen sådan situation där en patient blev orolig 

men denna information behöver tydliggöras för fysioterapeuter innan skattningsskalan 

används och/eller implementeras i en hjärtverksamhet.  

9 SLUTSATSER 

Syftet med studien var att ta reda på hur informanterna har upplevt användandet av 

skattningsskalan för hjärtrelaterad tilltro till egen förmåga att upprätthålla funktion, 

kontrollera symptom och sjukdom efter hjärtinfarkt hos patienter som deltar i 

fysioterapeutledd hjärtrehabilitering. Analysen av det empiriska materialet med kvalitativ 

innehållsanalys resulterade i att informanterna upplevde skattningsskalan som ett kliniskt 

tillämpningsbart verktyg, anpassad efter hjärtinfarkt diagnos. Informanterna tyckte att 

skalan kan användas som ett screeningsinstrument för att upptäckta nedsatta områden i 

patienternas self-efficacy. Därmed skräddarsys rehabilitering med hjälp av skattningsskalan 

för varje patient genom att lägga fokus på de områdena där patienternas self-efficacy behöver 

förstärkas. Enligt latent tolkning av informanternas berättelse kan fysioterapeuten med hjälp 

av skattningsskalan samarbeta kring konkreta frågor med andra professioner i hjärtteamet 

utifrån patienternas skattning. Flera informanter har upplevt att det finns en kunskapslucka 

inom vården kring patienternas svårighet med att vara socialt- och sexuellt aktiva efter en 

hjärtinfarkt. Enligt informanterna underlättar skattningsskalan att diskutera hur det hänger 

ihop att vara fysiskt-, socialt- och sexuellt aktiv efter hjärtinfarkten med patienten. 

Skattningsskalan ansågs implementeringsbar då den grundar sig på self-efficacy som 
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informanterna upplevde som ett relevant och tidsaktuellt begrepp att jobba med inom 

hjärtrehabilitering.  

10 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Fors et al. (2015) har följt upp hur self-efficacy, skattad enligt den svenska hjärtrelaterade 

self-efficacy skalan, har utvecklats 4 respektive 8 veckor samt 6 månader efter 

sjukhusinläggningen hos personer som har deltagit i personcentrerad vård. Det vore därför 

intressant att göra en liknande studie med samma upplägg och ta reda på hur self-efficacy, 

skattad enligt skalan, har utvecklats hos patienter som tidigare har tränat i fysioterapeutledd 

hjärtrehabilitering ett halvt år eller ett år efter rehabiliteringsperioden med hjälp av 

hemträningsprogram, egen träning på gym och fritidsaktiviteter. 

För att ta reda på hur förstärkning av self-efficacy genom de fyra former av påverkan ger 

effekt under hjärtrehabiliteringen kunde en singel case research experimental studie med 

ABAB design utformas. Interventionen skulle kunna handla om att förstärka SE utifrån 

modellinlärning, bemästringserfarenhet och social övertygelse i form av verbal förstärkning 

via två gruppträffar. Den första interventionen skulle ske vecka 3 och det andra tillfället vecka 

6 i form av gruppträffar med diskussioner. I början och i slutet av 

hjärtrehabiliteringsperioden samt efter varje intervention skulle deltagare skatta self-efficacy 

utifrån skattningsskalan. För att ta reda på deltagarnas fysiska aktivitetsnivå kunde 

deltagarna föra dagbok över sina vardagliga- och promenadsaktiviteter.  

Skattningsskalan är validerad i Sverige för personer som genomgått ett akut 

koronarsyndrom. Fortsatt forskning kunde validera skattningsskalan vid andra diagnoser 

som innefattas i hjärt- och kärlsjukdomar som till exempel diabetes, stroke eller hjärtsvikt.  
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BILAGA A: SKATTNINGSSKALA HELVERSION MED 13 

FRÅGOR 

 
Nedan följer några frågor om självtillit 

 Ingen 

Tilltro 

Alls 

Viss 

Tilltro 

Måttlig 

Tilltro 

Stark 

Tilltro 

Full- 

Ständig 

tilltro 

 0 1 2 3 4 

 

              Hur stark är din tilltro att du kan:  

 

     

1. Om du skulle känna bröstsmärta – kan kontrollera 

denna genom att ändra aktivitetsnivån  

     

2. Om du skulle känna andfåddhet – kan kontrollera 

denna genom att ändra aktivitetsnivån  

     

3. Om du skulle känna bröstsmärta – kan kontrollera 

denna genom att ta dina mediciner  

     

4. Om du skulle känna andfåddhet – kan kontrollera 

denna genom att ta dina mediciner  

     

              Hur stark är din tilltro att du vet:       

5. När du ska kontakta eller besöka vårdgivare 

angående din sjukdom  

     

6. Hur du får ansvarig vårdpersonal att förstå dina 

hjärtproblem  

     

7. Hur du ska ta dina hjärtmediciner       

8. Hur mycket utövning av fysisk aktivitet som är bra 

för dig  

     

              Hur stark är din tilltro att du kan:       

9. Bibehålla dina vanliga sociala aktiviteter       

10. Bibehålla dina vanliga aktiviteter i hemmet       

11. Bibehålla dina vanliga aktiviteter utanför hemmet       

12. Vara sexuellt aktiv       

13. Utöva fysisk träning (svettas och ökad hjärtfrekvens)      

 

 

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet  

2011   

 

 



   

BILAGA B: SKATTNINGSSKALA KORTVERSION MED 5 

FRÅGOR 

Nedan följer några frågor om självtillit 

 Ingen 

tilltro 

alls 

Viss 

tilltro 

Måttlig 

tilltro 

Stark 

tilltro 

Full- 

ständig 

tilltro 

 0 1 2 3 4 

              Hur stark är din tilltro att du kan:       

1. Bibehålla dina vanliga sociala aktiviteter       

2. Bibehålla dina vanliga aktiviteter i hemmet       

3. Bibehålla dina vanliga aktiviteter utanför hemmet       

4. Vara sexuellt aktiv       

5. Utöva fysisk träning (svettas och ökad hjärtfrekvens)      

 

 

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet  

2011   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BILAGA C: INTERVJUGUIDE 

Presentation och information 

 

- Syftet med intervjun är att ta reda på dina erfarenheter av att använda skattningsskala 

för hjärtrelaterad tilltro till egen förmåga hos patienter efter hjärtinfarkt. 

- Mötet kommer att ta ca.60 minuter 

- All data är konfidentiell och du kommer inte att kunna identifieras  

- Är det ok att jag använder diktafon för att spela in intervjun? 

- Jag har några bakgrundsfrågor:  

 

Hur gammal är du? 

 

Hur länge har du jobbat som fysioterapeut? 

 

Hur länge har du varit ansvarig för hjärtrehabiliteringen för patienter efter hjärtinfarkt? 

 

Registrerar du i Sephia? 

 

- Du har rätt att avbryta intervjun när som helst 

- Du kan få ta del av rapporten när den är klar  

- Telefoner ska stängas av innan intervjun 

- Begreppet self-efficacy kan förekomma under intervjun och betyder tilltro till egen 

förmåga 

 

Jag har ett exemplar av varje skattningsskala ifall vi behöver titta på dem under intervjun. Jag 

kommer att göra anteckningar för att lättare kunna ställa följdfrågor. Du får använda egna 

anteckningar om du vill. 

 

- Har du några frågor innan intervjun börjar? 

 

 

Intervjufrågor:  

 

1. Hur upplevde du att använda skattningsskalan i hjärtgruppen? 

2. Hur gick det använda den långa versionen av skalan jämfört med den korta versionen? 

3. Hur reagerade patienterna på frågorna på skattningsskalan? 

4. Hur gick det att följa upp skattningsskalan hos de olika patienterna? 

5. Hur reagerade du när du såg att en patient skattade sin self-efficacy lågt enligt skalan? 

6. Hur passade användandet av skattningsskalan i befintliga rutiner? 

7. Hur gick det att använda skalan tidsmässigt? 

8. Hur bidrog det till arbete i hjärtgruppen att skatta patienternas self-efficacy? 

9. Vad tycker du om att fortsätta använda skattningsskalan i hjärtgruppen?  



   

 

Jag har inga flera frågor. Har du något mer att ta upp innan vi avslutar intervjun? 

 

Följdfrågor:  

 

- Kan du berätta mer?  

- Kan du ge exempel?  

- Kan du förklara? 

- Hur kände du då?  

- H ar du något mer att tillägga? 

 

Efter avslutad intervju:  

 

Tack för ditt deltagande i studien och att du ställde upp på intervjun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BILAGA D: INFORMATION TILL FORSKNINGSPERSONER OCH 

MEDGIVANDE  

 

Bakgrund och syfte 

Socialstyrelsen rekommenderar fysioterapeutledd hjärtrehabilitering så tidigt som möjlighet 

efter en hjärtinfarkt minst två gånger i veckan under en tre månaders period. Self-efficacy 

definieras som individens tilltro på sin egen förmåga att utföra beteenden som kan ge 

önskade utfall och kan förstärkas genom träningserfarenhet och genom att se andra med 

samma diagnos lyckas med önskade aktiviteter. Enligt tidigare forskning kan ökade nivåer av 

self-efficacy leda till högre fysisk aktivitetsnivå efter hjärtinfarkt och högre deltagande i 

hjärtrehabilitering. Utan att kunna ta reda på patienternas self-efficacy nivå kan det vara 

svårt att identifiera vilka patienter som har låg tilltro och riskerar därför en låg fysisk 

aktivitetsnivå och försämrad funktionellt status. Det finns en validerad och reliabel 

skattningsskala för ”hjärtrelaterad tilltro till egen förmåga” på svenska som kan användas i 

sin helhet eller i en kortare version inom hjärtrehabilitering. Syftet med studien är att 

undersöka hur fysioterapeuter upplever användandet av skattningsskalan för hjärtrelaterad 

tilltro till egen förmåga efter hjärtinfarkt hos patienter som deltar i fysioterapeutledd 

hjärtrehabilitering. 

Förfrågan om deltagande 

Jag har fått ditt namn genom att antingen tillfrågat din verksamhetschef, kollega eller genom 

att jag tog direkt kontakt med dig via epost eller telefon. Informationen om ditt 

telefonnummer/epost adress hittade jag via internet.  Anledningen till att du får förfrågan är 

att du är ansvarig för hjärtrehabilitering och din verksamhetschef har godkänt ditt 

deltagande i studien och användandet av skattningsskalan inom hjärtrehabiliteringen.  

Hur går studien till? 

Efter att du har fyllt i samtyckesblanketten och din verksamhetschef har fyllt i intyget om 

tillstånd, skickas bägge dokument via post till mig. Därefter kommer du att få 

skattningsskalan och instruktionerna skickad via epost.  

Vilka är riskerna? 

Ena frågan i skattningsskalan handlar om sexuell aktivitet. Vissa (äldre) patienter som inte är 

sexuellt aktiva kommer eventuellt inte svara på frågan. Skalan kan användas ändå eftersom 

individen jämförs bara med sig själv. 

 



   

Finns det några fördelar? 

Olika individer har olika nivå av hjärtrelaterad self-efficacy. Det innebär att användning av en 

skala som är avsedd att mäta hjärtrelaterad self-efficacy kan vara ett användbart verktyg i 

klinisk praxis. Ett av huvudsyften med skattningsskalan inom hjärtrehabilitering är att 

identifiera individer som riskerar att utveckla negativa hälsokonsekvenser på grund av sin 

hjärtsjukdom. Self-efficacy är dessutom påverkningsbar och kan därför förbättras och 

förstärkas. 

 

Hantering av data och sekretess 

Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  Du kommer att vara 

fullständigt anonym.  

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

 

Studiens resultat kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid Mälardalens 

Högskola.  

 

 

Frivillighet 

 

Deltagandet i magisteruppsatsen är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att behöva ge 

förklaring. Då tas hela intervjun bort. Vill sedan återta ditt samtycke kan du vända dig till 

mig. 

 

Forskningshuvudman:  

 

Edit Vas    Thomas Overmeer 

Legitimerad fysioterapeut  lektor i fysioterapi/handledare 

016-105008    021-101621 

edit.vas@regionsormland.se  thomas.overmeer@mdh.se 

 

Medgivandet från dig och din verksamhetschef skickas till  

Edit Vas 

Fysioterapeut 

E53 plan 5 

Mälarsjukhuset  

63188 Eskilstuna 

 

Med ytterligare frågor vänligen vänd dig till Edit Vas 

mailto:edit.vas@regionsormland.se
mailto:thomas.overmeer@mdh.se


   

Samtyckesblankett 

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i en intervjustudie om användandet av en 

skattningskala om hjärtrelaterad tilltro till egen förmåga hos patienter efter hjärtinfarkt inom 

hjärtrehabilitering. Läs igenom samtyckesformuläret noga innan du skriver under det med din 

namnteckning och därmed ger ditt medgivande. 

 

Medgivande 

➢ Jag har tagit del av informationen om hur studien är upplagt och hur mycket tid det 

kommer att ta att testa skattningsskalan i hjärtgruppen och bli intervjuad efteråt 

➢ Jag har fått svar på eventuellta frågor innan studien påbörjandes och fått 

kontaktinformation till den personen som jag kan vända mig till med ytterligare 

frågor. 

➢ Jag är informerad om varför jag har blivit tillfrågad att delta i studien, att mitt 

deltagande i studien är frivilligt och om studiens syfte. 

➢ Jag kan avbryta mitt deltagande när som helst utan att behöva ge några förklaringar. 

➢ Ingen kommer att kunna identifiera vem som har sagt vad i intervjuerna 

➢ Jag ger mitt medgivande till Mälardalens Högskola att lagra och bearbeta den 

information som kommer att samlas in via intervju. 

 

……………………. den.. …./….   2019 

 

 

………………………………………….  ………………………………………… 

Namnteckning      Namnförtydligande 

 

 

………………………………………… 

Yrke 

 

 

 

 



   

BILAGA E : PRAKTISKA INSTRUKTIONER  

Under de närmaste 4-5 veckorna kommer du att få testa skattningsskalan för hjärtrelaterad 

tilltro till egen förmåga hos några patienter som har haft hjärtinfarkt och tränar i 

hjärtgruppen. Skriv ut och lämna ut skattningsskalan i sin helhet (bilaga 1) till minst tre 

patienter och dimensionen ”upprätthållande av funktion”(bilaga 2) till minst tre andra 

patienter. Låt patienterna sätta sig och fylla i skattningsskalan före eller efter sitt 

träningspass, som det passar bäst. För att undvika att behöva sitta med och instruera 

frågorna kan patienterna få skattningsskalan i receptionen eller från en undersköterska. Välj 

patienter som redan har kommit igång med sin träning i hjärtgruppen och har minst 2 

veckors erfarenhet när de skattar för första gången, för att få en mer realistisk uppfattning 

om deras self-efficacy. För att kunna se en variation i patienternas self-efficacy, be samma 

patienter att skatta på skalan 2-3 veckor senare. Tiden mellan skattningarna ska vara minst 

ett par veckor då self-efficacy påverkas av bland annat träningserfarenhet och 

modellinlärning. Om patienterna inte vill besvara alla frågor kan de hoppa över vissa frågor 

eftersom de bara jämförs med sig själva. Poängsumman patienten skattar kommer att ge dig 

en fingervisning om patienten har en låg, medelhög eller hög self-efficacy. Om du märker att 

patienten skattar lågt på hela skalan, på någon/några frågor, kan du gärna uppmuntra 

patienten under tiden de tränar, med syfte att öka deras self-efficacy, genom verbal 

uppmuntran, återkoppling på deras träningsresultat eller genom att visa/diskutera hur andra 

i befintlig eller tidigare hjärtgrupp har lyckats med sin träning. Detta för att testa hur skalan 

kan tillämpas på ett praktiskt sätt i patientcentrerad vård. Patienterna behöver inte ge sitt 

samtycke till att skatta på skalan eftersom deras svar inte är kommer att vara med i studien. I 

anslutning till den här testperioden kommer jag att boka in en tid med dig för en personlig 

intervju på det sjukhuset där du jobbar någon gång under mars-april. Vi kommer överens om 

en tid som passar via epost. Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter och kommer att spelas 

in på diktafon. Det behövs ingen speciell förberedelse till intervjun. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

BILAGA F: BAKGRUNDSINFORMATION  

 

 

 

 

 

Informant 

nummer 

Ålder Kön  Antalet år 

som 

fysioterapeut 

Antalet år med 

hjärtrehabilitering 

efter hjärtinfarkt 

Utför Sephia 

tester 

Längd på 

intervju i 

minut 

1 57 Kvinna 32 16 Nej 31.56   

2 50 Kvinna 26 15 Ja 33.46   

3 56 Kvinna 25 24 Ja 25.41   

4 53 Kvinna 17 8 Ja 33.57   

5 40 Kvinna 16 13 Ja 25.56    

6 38 Kvinna 15 10 Ja 27.28 

7 26 Kvinna 1 1 Ja 27.56 

8 45 Kvinna 20 18 Ja 30.27 



 

 

BILAGA G: JUSTERAD SKATTNINGSSKALA HELVERSION 

Nedan följer några frågor om självtillit 

 Ingen 

tilltro 

alls 

Viss 

tilltro 

Måttlig 

tilltro 

Stark 

tilltro 

Full- 

ständig 

tilltro 

 0 1 2 3 4 

              Hur stark är din tilltro att du kan:       

1. Om du skulle känna bröstsmärta – kan 

kontrollera denna genom att ändra 

aktivitetsnivån  

     

2. Om du skulle känna andfåddhet – kan 

kontrollera denna genom att ändra 

aktivitetsnivån  

     

3. Om du skulle känna bröstsmärta – kan 

kontrollera denna genom att ta dina mediciner  

     

4. Om du skulle känna andfåddhet – kan 

kontrollera denna genom att ta dina mediciner  

     

              Hur stark är din tilltro att du vet:       

5. När du ska kontakta eller besöka vårdgivare 

angående din sjukdom  

     

6. Hur du får ansvarig vårdpersonal att förstå 

dina hjärtproblem  

     

7. Hur du ska ta dina hjärtmediciner       

              Hur stark är din tilltro att du kan:       

8. Bibehålla dina vanliga sociala aktiviteter       

9. Bibehålla dina vanliga aktiviteter i hemmet       

10. Bibehålla dina vanliga aktiviteter utanför 

hemmet  

     

11. Vara sexuellt aktiv       

12. Utöva fysisk träning (svettas och ökad 

hjärtfrekvens) 

     

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet 2011  

 



 

 

BILAGA H: SKATTNINGSSKALA MELLANVERSION MED 8 

FRÅGOR 

Nedan följer några frågor om självtillit 

 Ingen 

tilltro 

alls 

Viss 

tilltro 

Måttlig 

tilltro 

Stark 

tilltro 

Full- 

ständig 

tilltro 

 0 1 2 3 4 

              Hur stark är din tilltro att du vet:       

1. När du ska kontakta eller besöka vårdgivare 

angående din sjukdom  

     

2. Hur du får ansvarig vårdpersonal att förstå 

dina hjärtproblem  

     

3. Hur du ska ta dina hjärtmediciner       

              Hur stark är din tilltro att du kan:       

4. Bibehålla dina vanliga sociala aktiviteter       

5. Bibehålla dina vanliga aktiviteter i hemmet       

6. Bibehålla dina vanliga aktiviteter utanför 

hemmet  

     

7. Vara sexuellt aktiv       

8. Utöva fysisk träning (svettas och ökad 

hjärtfrekvens) 

     

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet 2011  
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