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Sammanfattning 

Bakgrund: På Akademiska sjukhuset i Uppsala genomförs ungefär 700 hjärtoperationer varje 

år. Efter en hjärtoperation är det av stor vikt att patienterna är fysiskt aktiva för att minska 

risken för postoperativa komplikationer. Det finns ett flertal faktorer som kan påverka den 

fysiska aktivitetsnivån, så som tidigare fysisk aktivitetsnivå, rörelserädsla och 

bröstsnittsmärta.   

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur patienter som genomgått hjärtkirurgi via 

sternotomi skattade tidigare fysisk aktivitetsnivå, rörelserädsla och bröstsnittssmärta, och 

utifrån dessa variabler undersöktes sambandet till den fysiska aktivitetsnivån, mätt med antal 

steg, under sjukhusvistelsen.  

 

Metod: Studien var en tvärsnittsstudie med en deskriptiv design, som bestod av formulär, 

skattningsskala och stegräknare. Den innefattade även en korrelerande design där samband 

mellan variablerna analyserades.  

 

Resultat: Det var totalt 20 deltagare som medverkade, varav 15 som slutförde hela studien. 

Sambandet mellan antal steg och tidigare fysisk aktivitetsnivå visade en 

korrelationskoefficient r = 0,60 (p = 0,04) och mellan antal steg och rörelserädsla r = 0,69 (p 

= 0,02). Sambandet mellan antal steg och bröstsnittsmärta var r = - 0,25 (p = 0,38), det vill 

säga ej signifikant.  

 

Konklusion: Positiv korrelation fanns mellan tidigare fysisk aktivitetsnivå och antal steg 

samt mellan rörelserädsla och antal steg. Det var dock svårt att generalisera till 

målpopulationen på grund av för lågt deltagarantal. Ingen korrelation fanns mellan 

bröstsnittsmärta och antal steg.  

 

Keywords: Sternotomy, physical activity, kinesiophobia, post-sternotomy pain. 

 

 

 

 

 



Abstract  

Background: At the Uppsala Academic University Hospital, there are approximately 700 

heart surgeries performed annually. After a heart surgery, it is vital for the patients to be 

physically active in order to reduce the risk of postoperative complications. There are some 

factors, such as previous physical activity, kinesiophobia and post-sternotomy pain, which can 

have an impact on the physical activity level.  

 

Purpose: The aim of this study was to correlation the physical activity to kinesiophobia and 

post-sternotomy pain in patients recovering from a sternotomy. Patients were asked to rate 

their physical activity prior to the surgery, which was later cross referenced with the number 

of steps patients took while recovering from surgery.  

 

Method: The study was cross-sectional with a descriptive design. Collecting data using 

questionnaires, a rating scale, and pedometer. These correlations between the variables were 

analyzed.  

 

Results: A total of 20 participants out of 15 completed the entire study. The correlation 

between the number of steps and previous physical activity showed the correlation 

coefficient: r = 0,60 (p = 0,04) and the correlation between number of steps and 

kinesiophobia: r = 0,69 (p = 0,02). The correlation between the number of steps and post-

sternotomy pain: r = -0,25 (p = 0,38), not significant result.  

 

Conclusion: Positive correlations existed between previous physical activity and number of 

steps, as well as between kinesiophobia and the number of steps. However, it was difficult to 

generalize to our selection group due to the low number of participants. There was no 

correlation between post-sternotomy pain and the number of steps.  

 

Keywords: Sternotomy, physical activity, kinesiophobia, post-sternotomy pain. 
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Bakgrund 

Hjärtkirurgi 

På Akademiska sjukhuset i Uppsala genomförs ungefär 700 hjärtoperationer varje år, 

framförallt Coronar Artery Bypass Grafting (CABG), Percutan Coronar Intervention (PCI) 

och hjärtklaffsoperationer (1,2). En vanlig orsak till hjärtkirurgi är förträngningar i ett eller 

flera kranskärl främst på grund av åderförfettning (ateroskleros), vilket kan leda till 

hjärtinfarkt, instabil angina och stabil angina. Dessa tillstånd kan åtgärdas med kirurgi via 

sternotomi. Om förträngningen enbart är i ett kärl och inte är så omfattande utförs PCI, men 

vid de fall då tre kärl är igentäppta eller då PCI inte räcker till utförs CABG. Vid CABG tas 

nya kärl från patientens ben (vena saphena magna) eller insidan av thoraxväggen (arteria 

mammaria interna, IMA) och kopplas förbi förträngningarna i kärlen. På så sätt cirkulerar 

blodet runt till det område i hjärtat som har haft syrebrist (2).  

 

Hjärtklaffsoperationer blir aktuellt när patienten får symtom från hjärtat till följd av sitt 

klaffel. En klaff kan antingen läcka eller vara förträngd, vilket leder till att blodet inte kan 

cirkulera optimalt. För att återfå en normaliserad blodcirkulation byts den defekta klaffen ut 

till antingen en biologisk- eller mekanisk klaffprotes. En biologisk klaffprotes består av 

hjärtvävnad från en ko eller gris, medan en mekanisk klaffprotes byggs upp med skivor av 

metall (2). 

 

Vård på Akademiska sjukhuset Uppsala efter hjärtoperation 

Vid en hjärtoperation på Akademiska sjukhuset blir patienterna inlagda på thoraxkliniken som 

består av thoraxoperation, thoraxintensiven (50B1) och thoraxkirurgiska vårdavdelningen 

(50B2+D2). Dagarna innan operation får patienterna information av flertalet vårdprofessioner 

om förberedelserna inför och vad som är viktigt att tänka på efter operation. En av dessa 

vårdprofessioner är fysioterapeuten som informerar patienterna gällande förflyttningar, 

andningsteknik och fysisk aktivitet (3). Efter operationen flyttas patienterna över till 

thoraxintensiven, där det sker en teknisk övervakning av patienternas värden i form av EKG 

och syrgasmättnad. När värdena och tillståndet har stabiliserats kommer patienterna till 

thoraxkirurgiska vårdavdelningen 50B + D2, där de vanligtvis stannar i 5-6 dagar innan 

hemgång eller för utskrivning till annat sjukhus. På vårdavdelningen får patienterna liknande 

information som vid det preoperativa mötet med fysioterapeuten (3). Hur väl preoperativ 

information ordinerats på thoraxkirurgiska avdelningar runt om i Sverige undersökte 
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Westerdahl et al. (4) i en studie. Det var 29 fysioterapeuter på åtta olika sjukhus som deltog. 

Det visade sig att 90 % gav preoperativ information både muntligt och skriftligt och innehöll 

information om vikten av mobilisering för att förebygga postoperativa komplikationer, 

förbättra lungfunktion samt främja fysisk aktivitet. De övningar som gavs ut innefattade 

tekniker för uppresning från liggande till stående, andnings- och cirkulationsövningar och 

övningar för övre extremitet i hela rörelseomfånget (4).  

 

Akademiska sjukhuset var ett av de sjukhus som deltog i studien, där information förmedlas 

preoperativt både muntligt och skriftligt (3,4). De fysioterapeutiska behandlingarna på 

avdelningen följer de allmänna riktlinjer för andningsvårdande behandlingar inom fysioterapi 

för patienter som genomgått thoraxkirurgi och innehåller information om andningsträning, 

cirkulationsövningar, lägesändringar och tidig mobilisering (5). Patienten informeras om 

vikten av fysisk aktivitet och uppmanas att sitta upp och ta kortare promenader på 

avdelningen flera gånger per dag för att minska risken för komplikationer (6). Inga studier 

gick att finna där man hade tittat på hur väl patienter på en thoraxavdelning följer 

rekommendationerna.  

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som någon form av kroppsrörelse som utförs av 

skelettmuskulaturen och leder till en ökad energiförbrukning (7). Fysisk aktivitet bidrar till ett 

flertal positiva hälsoeffekter såsom förbättrad kapacitet av funktionsförmåga, minskad risk för 

kardiovaskulära sjukdomar och minskar längden av sjukhusvistelse (8). Fysisk aktivitet är en 

komponent som ingår i hjärtrehabilitering och rekommenderas efter en hjärtoperation (8,9). 

Studier har visat att den delen av rehabiliteringen har positiva effekter hos både patienter som 

genomgått klaffoperation och hos patienter med kranskärlssjukdom. Den fysiska kapaciteten 

kan på kort sikt förbättras hos klaffopererade patienter och kan medföra en minskad risk för 

kardiovaskulär dödlighet, ökad träningskapacitet samt ökad livskvalité hos patienter med 

kranskärlsjukdom (7,8).   

 

Fysisk aktivitet är ett flerdimensionellt, komplext beteende att mäta och det finns olika 

metoder som mäter det (10). Ett exempel är stegräknare som mäter daglig fysisk aktivitet med 

antal steg (10). I en systematisk litteraturöversikt framgick det att användandet av stegräknare 

på kort sikt kan medföra en förbättrad hälsa och ökad fysisk aktivitetsnivå. Studien visade 
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också att i de fall ett stegmål användes sågs en signifikant förbättring gällande fysisk 

aktivitetsnivå till skillnad från de studier där ett stegmål inte användes (11).  

 

Ytterligare en mätmetod är Frändin och Grimbys aktivitetsskala som är ett formulär som 

mäter tidigare fysisk aktivitetsnivå. Den är främst anpassad för äldre med olika medicinska 

tillstånd (12). En studie gjord på inneliggande strokepatienter visade att de som hade en god 

fysisk aktivitetsnivå på avdelningen, mätt med accelerometer, var de som tidigare hade en 

högre fysisk aktivitetsnivå (13). Accelerometer användes också i en studie på inneliggande 

patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) exacerbation (försämring av 

sjukdomstillstånd) där deras fysiska aktivitetsnivå mättes vid tre tillfällen: Postoperativt på 

avdelning, en vecka och sex veckor efter hemgång. Resultatet visade på låg fysisk 

aktivitetsnivå vid alla tre tillfällen (14).  

 

De råder olika rekommendationer för fysisk aktivitet hos friska vuxna och äldre (7,13,15). En 

rekommendation som även gäller för kranskärlssjuka enligt British Association for 

Cardiovascular Prevention and Rehabilitation and the Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network är att utöva fysisk aktivitet på måttlig nivå ≥ 150 minuter per vecka (7). Ytterligare 

rekommendationer är att försöka uppnå en stegmängd på 10 000 steg per dag eller att vara 

fysisk aktiv i 30 minuter varje dag (15,16). I en studie som gjorts på inneliggande 

strokepatienter där de fick bära accelerometer, framgick det att 62% av patienterna inte nådde 

upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 30 minuter per dag (13). I en annan 

studie diskuterades om det går att omvandla 30 minuter fysisk aktivitet per dag i antal steg. 

De kom fram till att 30 minuter motsvarar ett minimum på cirka 3000 steg (16). Stegantal 

undersöktes av Tudor-Locke et al (17) hos bland annat kranskärlssjuka personer, vilket visade 

på 2840 steg per dag som är under gränsen för rekommendationen. Det har emellertid inte 

hittats några studier som belyser den fysiska aktivitetsnivån för inneliggande patienter efter 

hjärtkirurgi via sternotomi. 

 

Fysisk inaktivitet  

Patienter, speciellt äldre, som opereras genomgår en kritisk fas med risk för postoperativa 

komplikationer. Operationen kan medföra begränsad daglig aktivitetsnivå och försämrad 

fysisk funktion, vilket kan bidra till fysisk inaktivitet både på kort- och lång sikt (15). 

Muskuloskeletalt kan det innebära en minskning av muskelmassa och som i ett senare skede 

kan leda till kontrakturer och atrofier. Det kan även uppstå kardiovaskulära komplikationer 
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innebärande en minskad prestationsförmåga, minskad slag- och minutvolym, ökad hjärtrytm, 

ökad risk för ortostatisk hypotension och ventrombos (18). Inaktivitet påverkar också 

lungorna genom att ventilationen försämras, vilket senare kan resultera i atelektaser. Följden 

blir att blodets syresättning försämras och att slem lättare ansamlas, vilket medför ökad risk 

för lunginflammation (2). Komplikationer efter operation i kombination med de konsekvenser 

som kan bli till följd av fysisk inaktivitet är faktorer som på sikt påverkar den fysiska 

aktivitetsnivån (15).  

  

Rörelserädsla  

Ytterligare en faktor som kan påverka graden av fysisk aktivitet är rörelserädsla. Den 

ursprungliga definitionen av rörelserädsla lyder “en överdriven, irrationell och 

funktionsnedsättande rädsla för rörelse och aktivitet som härrör från en känsla av sårbarhet 

mot smärtsam skada eller återskada” (19). En studie gjord på 332 patienter med 

kranskärlsjukdom visade att 20 % hade rörelserädsla. De som skattade en låg rörelserädsla via 

formuläret TSK-SV heart var betydligt mer fysiskt aktiva än de som skattade den hög (19). 

Rädsla för rörelse har visat sig ha en negativ inverkan på rehabiliteringen och kan resultera i 

minskad fysisk aktivitet och undvikandebeteenden. Bäck et al. (19) visade på att både 

rörelserädsla och undvikandebeteenden ses som en naturlig psykologisk respons i det akuta 

skedet och det är av stor vikt att tidigt identifiera riskpatienter för att minska risken för 

negativa fysiska- och psykiska konsekvenser (19,20). Likt fysisk aktivitet har inga studier gått 

att finna om rörelserädsla efter hjärtkirurgi via sternotomi. 

 

Bröstsnittsmärta 

Smärta kan också vara en bidragande orsak till minskad fysisk aktivitet och definieras enligt 

International association for the Study of Pain (IASP) som ”en obehaglig sensorisk och 

emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som 

sådan skada” (21). Smärta är vanligt förekommande efter hjärtkirurgi via sternotomi och är 

som mest signifikant de sex första dagarna. Smärta kan leda till påverkad sömn, oro, rädsla 

och minskad aktivitet. De aktiviteter som rapporterats vara de som är mest smärtsamma att 

utföra utifrån NRS-skalan är: hostning, förflyttning i och ur säng, samt djupandning (22).  
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Problemformulering 

Inaktivitet efter operation kan bland annat leda till minskad muskelmassa, minskad slag- och 

minutvolym och sämre ventilation av lungor (18). Studier gjorda på patienter med KOL eller 

efter en stroke visade på låg aktivitetsnivå under vårdtiden på sjukhuset, men någon liknande 

studie på aktivitetsnivån hos inneliggande patienter som genomgått hjärtkirurgi via sternotomi 

har inte gått att finna (13,14). Det har också visat sig att 20% av patienter med 

kranskärlssjukdom hade rörelserädsla, vilket har en negativ inverkan på aktivitet, men även 

inom detta område var inga studier funna gällande patienter som genomgått hjärtkirurgi via 

sternotomi (19). Efter hjärtkirurgi via sternotomi kan bröstsnittsmärtan vara påtaglig och 

skattas som mest smärtsam vid till exempel förflyttningar (22). Det var därför av intresse att 

undersöka hjärtopererade patienters aktivitetsnivå under deras vårdtid samt om det föreligger 

några samband mellan tidigare fysisk aktivitetsnivå, rörelserädsla samt bröstsnittsmärta på 

antalet steg de tar på avdelningen. En del av fysioterapeutens roll på en thoraxkirurgisk 

avdelning är att informera och motivera patienterna till aktivitet och skulle det finnas några 

samband mellan ovanstående variabler kan det indikera på att fysioterapeuten behöver ta 

hänsyn till detta i den fysioterapeutiska behandlingen av dessa patienter. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur inneliggande patienter som genomgått hjärtkirurgi 

via sternotomi skattade tidigare fysisk aktivitetsnivå, rörelserädsla och bröstsnittssmärta, och 

utifrån dessa variabler undersöktes sambandet till den fysiska aktivitetsnivån under 

sjukhusvistelsen. 

 

Frågeställningar 

1. Hur många steg mätt med stegräknare tar patienter som genomgått hjärtkirurgi via 

sternotomi under tre dagar (dag 2-4) efter operationen?  

2. Hur skattar patienter som genomgått hjärtkirurgi via sternotomi tidigare fysisk 

aktivitetsnivå sedan två månader tillbaka mätt med Frändin och Grimby, rörelserädsla 

mätt med TSK-sv heart samt bröstsnittsmärta vid förflyttning i och ur säng mätt med 

NRS, dag två efter operationen?  
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3. Vilket är sambandet mellan andelen steg mätt med stegräknare under tre dagar (dag 2-

4) efter operationen och tidigare fysisk aktivitetsnivå sedan två månader tillbaka mätt 

med Frändin och Grimby hos patienter som har genomgått hjärtkirurgi via sternotomi? 

4. Vilket är sambandet mellan andelen steg mätt med stegräknare under tre dagar (dag 2-

4) efter operationen och rörelserädsla mätt med TSK-sv heart dag två efter operationen 

hos patienter som har genomgått hjärtkirurgi via sternotomi? 

5. Vilket är sambandet mellan andelen steg mätt med stegräknare under tre dagar (dag 2-

4) efter operationen och bröstsnittsmärta vid förflyttning i och ur säng mätt med NRS 

dag två efter operationen hos patienter som har genomgått hjärtkirurgi via sternotomi? 

 

Metod 

Design  

Studien var en tvärsnittsstudie eftersom att data samlades in vid en viss tidpunkt där de 

inkluderade patienterna deltog i mätningen av utfallsvariablerna. Författarna valde att studera 

stegantal, tidigare fysisk aktivitetsnivå, rörelserädsla och bröstsnittsmärta, vilket blev den 

deskriptiva delen av studien (23). Studien innehöll även en korrelerande del där sambandet 

mellan tidigare fysisk aktivitetsnivå, rörelserädsla och bröstsnittsmärta gentemot stegantal 

analyserades (24).   

 

Urval  

De inkluderande deltagarna i studien valdes ut genom ett konsekutivt urval, det vill säga de 

patienter som passerade thoraxkirurgiska mottagningen under vecka 37-42 2018 och som 

mötte upp mot inklusionskriterierna (25). Vid den preoperativa informationen tillfrågades 32 

personer varav tre avstod från att delta. Författarna strävade efter att uppnå mellan 20-30 

deltagare, men fick endast ihop 15 deltagare på grund av kort om tid att samla in data och 

mycket bortfall.  

 

Inklusionskriterier 

- Personer som skulle genomgå hjärtkirurgi via sternotomi under vecka 37-42 2018. 

- Kunde gå på egen hand eller med hjälp av gånghjälpmedel. 

- Förstod svenska språket i tal och skrift. 
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Exklusionskriterier 

- Patienter som var kvar på thoraxintensiven dag två efter operation. 

 

Datainsamlingsmetoder  

Stegräknare  

Stegräknare är en mätmetod som mäter fysisk aktivitet med antal steg. Självmonitorering med 

stegräknare har visat vara en effektiv metod för att öka livskvalitén, den fysiska funktionen 

och fysiska aktivitetsnivån (11,26). Av Tudor-Locke et al. (27) beskrevs stegräknare ha 

construct och convergent validitet. Construct validitet beskriver hur starkt sambandet är 

mellan mätmetoden och det begrepp som ska mätas (28). Med convergent validitet menas 

istället i hur hög grad två eller flera mätinstrument mäter ett och samma fenomen (27). I de 

studier som granskats har det inte framkommit något om stegräknares reliabilitet.  

 

Frändin och Grimby (Bilaga 1) 

Frändin och Grimbys aktivitetsskala är ett självskattningsformulär där tidigare fysisk aktivitet 

skattas utifrån sex påståenden och det påstående som stämmer bäst överens med personers 

tidigare fysiska aktivitetsnivå markeras. Påståendena 3-6 innehåller intensitet av den fysiska 

aktiviteten och påståendena 3-5 innehåller även tidsåtgången i timmar varje vecka. De som 

skattar från steg 4-6 anses vara fysiskt aktiva, medan de som skattar under 4 anses vara 

stillasittande. Skalan har också använts i ett flertal studier för att kunna utvärdera olika 

interventioner med nuvarande jämfört med tidigare fysisk aktivitetsnivå (12). Formuläret har i 

en studie visat sig vara ett valitt instrument för att mäta fysisk aktivitet, men inga studier 

hittades om formulärets reliabilitet (29).  

 

TSK-SV heart (Bilaga 2) 

Rörelserädsla mäts med Tampa scale for Kinesiophobia (TSK) och är det enda 

frågeformuläret för skattning av rörelserädsla. Originalet TSK framställdes för mätning av 

rörelserädsla hos personer med konstant muskuloskeletal smärta. TSK-SV är en svensk 

version av TSK som har översatts från den engelska originalversionen. Den har framställts 

som både valid och reliabel hos personer med kronisk ryggsmärta (28).  

 

TSK-SV heart är ett självskattningsformulär som är anpassat för personer med 

kranskärlsjukdom och undersöker rörelserädsla. Formuläret innehåller 17 påståenden där 
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självskattning sker utifrån en skala 1-4, där 1 är “håller inte med alls” och 4 är “håller helt 

med”. Maxpoängen för formuläret är 68 poäng, där >37 poäng indikerar på rörelserädsla (30). 

Bäck et al. (28) stöttar att formuläret är både reliabelt, främst stabilt över tid, och valitt hos 

personer med kranskärlssjukdom. Formuläret har påvisat construct-, yt- och innehålls validitet 

(28). Med construct validitet menas i vilken grad det finns ett samband mellan formuläret och 

andra mätbara teoretiska faktorer (27). Ytvaliditeten beskriver om testledaren anser att 

formuläret mäter de faktorer personen är ute efter att mäta och undersöks när testledaren går 

igenom mätinstrumentet. Innehållsvaliditeten indikerar på om instrumentets innehåll täcker 

alla de faktorer som vill mätas (31). 

 

Numerical Rating Scale (NRS) 

Det finns ett flertal mätinstrument som skattar smärta. Ett sådant instrument är Numerical 

Rating Scale (NRS). Med detta instrument får patienten skatta sin smärta mellan 0-10, där 0 

är ingen smärta och 10 är den värsta tänkbara smärtan (21). Enligt Svensk förening för 

anestesi och intensivvård (SAFAI) bör inte smärtintensiteten överstiga 4 innan rehabilitering 

(32). Skalan är valid och kan på ett tillförlitligt sätt skatta förändringar i smärtans intensitet. 

Den ses även som en sensitiv och reliabel mätmetod. Smärtskattning är individuellt och kan 

därför inte jämföras mellan andra individer (33).  

 

Figur 1: Numeric rating scale (NRS).  

 

Genomförande 

Verksamhetschefen tillfrågades skriftligen (bilaga 3) om godkännande för att genomföra 

studien på thoraxkirurgiska vårdavdelningen på Akademiska sjukhuset. Efter godkännande 

(bilaga 4) tillfrågades patienterna av författarna både muntligt och skriftligt (bilaga 5) under 

vecka 37-42 om deltagande i studien. Det skedde i samband med att de fick preoperativ 

information inför operation av avdelningens fysioterapeut. Patienterna fick därefter skriva på 

skriftligt samtycke. Deltagarna i studien fick dag två efter operation på vårdavdelningen 

besvara tre olika skattningsformulär. På vardagarna skattades dessa omkring klockan 13.00 

och på helgerna omkring klockan 09.00. Tidigare fysisk aktivitetsnivå (för två månader 

sedan) skattades med Frändin och Grimbys aktivitetsskala, rörelserädsla med TSK-SV heart 



 9 

och bröstsnittsmärta (vid senaste förflyttningen från liggande till sittande på sängkant) med 

NRS. Skattningsformulären samlades in direkt när de var ifyllda. Därefter fick deltagarna en 

stegräknare av märket SILVA som fästes med en säkerhetsnål i nattskjortan eller i byxan 

(ficknivå) och skulle bäras dag 2-4 efter operationen. Informationsblad om stegräknaren 

delades också ut (bilaga 6). Det var författarna av studien och vid enstaka tillfällen 

avdelningens fysioterapeut som samlade in formulären och stegräknarna. Dessa togs av 

mellan klockan 9.00 och 11.00 på förmiddagarna. Insamlad data förvarades där obehöriga ej 

kunde komma åt materialet. 

 

Databearbetning 

Resultatet av frågeställning 1 och 2 baserades på totalt antal steg från stegräknaren och ifylld 

Frändin och Grimbys aktivitetsskala, TSK-SV heart formulär samt skattning av NRS-skalan. 

Formulären och skattningsskalan ingick i en ordinalskalnivå och beskrevs utifrån ett 

medianvärde, medan totalt antal steg var på kvotskalnivå. Resultatet från stegräknarna var 

snedfördelat och räknades därför utifrån ett medianvärde. Det spridningsmått som användes 

var nedre och övre kvartil, då resultaten beskrevs utifrån medianvärden, och en box-plot för 

varje variabel visualiserades (24).   

 

Resultat från korrelationsberäkningarna besvarade frågeställningar 3, 4 och 5. Korrelationen 

analyserades mellan tidigare aktivitetsnivå (Frändin och Grimby) och totala stegantal 

(stegräknare), rörelserädsla (TSK-SV heart) och totala stegantal (stegräknare) och mellan 

bröstsnittssmärta (NRS-skalan) och totala stegantal (stegräknare). Korrelationen beräknades 

med Spearmans korrelationskoefficient eftersom den lägsta nivån i alla de tre 

sambandsanalyserna var på ordinalskalnivå. Resultatet jämfördes utifrån en signifikansnivå 

p≤0,05 (24). Korrelationen tolkades utifrån Taylor et al (34) där svag korrelation visade ett r-

värde < 0,35, måttlig r-värde mellan 0,36-0,67, stark r-värde mellan 0,68-0,9 och mycket stark 

korrelation r-värde mellan 0,9-1 (34). Statistiken beräknades och analyserades i Microsoft 

Excel. 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna fick information både muntligt och skriftligt om studien (bilaga 5), där det även i 

den skriftliga informationen fanns kontaktuppgifter till författarna om frågor uppkom. 

Deltagandet i studien var frivilligt och patienterna fick när som helst avbryta utan att behöva 
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ange skäl. Deltagarnas information behandlades konfidentiellt och diskuterades enbart mellan 

författarna av studien och med den ansvariga fysioterapeuten på avdelningen. 

Studiedeltagarnas namn, födelseår och kod dokumenterades i ett enskilt dokument. I 

excelarket där resultat av utfallsvariablerna staplades upp blev varje deltagare tilldelade en 

kod och även ålder och kön dokumenterades. All insamlad data avidentifierades och var 

endast tillgänglig för författarna av studien och ansvarig fysioterapeut på avdelningen.  

 

Resultat  

Det var totalt 29 deltagare, både män och kvinnor, som inkluderades i studien. Den 

deskriptiva delen innehöll formulär och skattningsskala, vilka besvarade frågeställning 2. Det 

var totalt 20 deltagare som slutförde den och det blev därför ett bortfall på nio deltagare. De 

som slutförde både den deskriptiva- och korrelerande delen av studien var 15 stycken, varav 

alla var män mellan 43-83 år. Borfallsantalet för frågeställning 1 och 3-5 blev 14 stycken. 

 

 

 

Variabel Antal (n) Median  Nedre- och övre kvartil 

Antal steg för tre dagar 15 2901 1446-3352    

Tidigare fysisk 

aktivitetsnivå 

20 4 3-4,25 

Rörelserädsla 20 38 36,75-40,25 

Bröstsnittsmärta 20 4 3-4,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell I. Antal deltagare som besvarade och skattade Frändin och Grimbys aktivitetskala, TSK-SV heart, 

NRS-skalan och de som bar stegräknare samt medianer och kvartilgränser.   
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Antal steg hos inneliggande patienter på thoraxkirurgiska vårdavdelningen dag 2-4 

efter hjärtkirurgi via sternotomi 

Patienterna (n=15) gick totalt mellan 637 och 6077 steg på avdelningen, vilket resulterade i 

ett medianvärde på 2901 steg på tre dagar. 

 

 

 

 

 

Förekomsten av tidigare fysisk aktivitetsnivå hos inneliggande patienter som genomgått 

hjärtkirurgi via sternotomi 

Resultatet från studien visade på ett medianvärde på 4 (se bilaga 1) i tidigare fysisk 

aktivitetsnivå, vilket tydde på en tidigare fysiskt aktiv livsstil (12). Enligt Frändin och 

Grimbys aktivitetskala innebär värdet 4 en medelmåttlig fysisk aktivitet 1-2 timmar per vecka 

eller lätt fysisk aktivitet mer än 4 timmar per vecka (bilaga 1).  

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Box-plot stegmängd på avdelningen. 

Y-axeln visar antal steg och figuren beskriver 

medianen, kvartiler och extremvärden. 

Deltagarantal (n) = 15. 

Figur 3: Box-plot tidigare fysisk 

aktivitetsnivå. Y-axeln visar fysisk 

aktivitetsgrad för två månader sedan och 

figuren beskriver medianen, kvartiler och 

extremvärden. n = 20. 
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Förekomsten av rörelserädsla hos inneliggande patienter som genomgått hjärtkirurgi 

via sternotomi 

Resultatet visade ett medianvärde på 38 poäng, vilket indikerade på rörelserädsla (30).  

 

 

 

 

 

 

Förekomsten av bröstsnittsmärta hos inneliggande patienter som genomgått 

hjärtkirurgi via sternotomi 

Medianvärdet = 4, vilket låg på gränsen för rehabilitering innan behov av ökad smärtlindring 

enligt SAFAI (32). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Box-plot rörelserädsla. Y-axeln 

visar skattning utifrån TSK-SV heart och 

figuren beskriver medianen, kvartiler och 

extremvärden. n = 20. 

Figur 5: Box-plot bröstsnittsmärta. Y-axeln 

visar smärtskattning utifrån NRS-Skalan och 

figuren beskriver medianen, kvartiler och 

extremvärden. n = 20. 
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Sambandet mellan antal steg och tidigare fysisk aktivitetsnivå 

Korrelationskoefficienten (r) var 0,60 och P-värdet 0,04. Resultatet var signifikant och hade 

en måttlig korrelation (34).   

 

 

 

 

Sambandet mellan antal steg och rörelserädsla 

Korrelationskoefficienten var 0,69 och visade på en stark korrelation. P-värdet var 0,02 det 

vill säga ett signifikant resultat (34).  
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Figur 6: Punktdiagram. Y-axeln visar skattning via Frändin och Grimbys aktivitetsskala och 

X-axeln visar totalt antal steg under tre dagar. N=15. 

Figur 7: Punktdiagram. Y-axeln visar skattning via TSK-SV heart och X-axeln visar totalt 

antal steg under tre dagar. N=15. 
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Sambandet mellan antal steg och bröstsnittsmärta 

Korrelationskoefficienten var -0,25 och P-värdet var 0,38. Resultatet var ej signifikant och 

visade därför inte på en korrelation.    

 

 

 

Diskussion 

Resultatsammanfattning 

Studien inkluderade 29 personer som genomgått hjärtkirurgi via sternotomi och utfördes på 

thoraxkirurgiska vårdavdelningen på Akademiska sjukhuset. Det var 20 deltagare som 

besvarade formulären och skattningsskalan (frågeställning 2) och 15 stycken som genomförde 

hela studien. Resultatet visade på ett stegantal med ett medianvärde på 2901 steg mellan övre- 

och nedre kvartil 1446–3352 steg. De som skattade tidigare fysisk aktivitetsnivå som 4 eller 

över var elva stycken. Antal personer som hade rörelserädsla var 14 stycken och resultatet 

visade ett medianvärde på 38 poäng. Medianvärdet för bröstsnittsmärta var 4 på NRS-skalan, 

varav fem stycken som skattade >4. Resultatet visade på en måttlig korrelation mellan tidigare 

fysisk aktivitetsnivå och antal steg med ett positivt r-värde, vilket innebar att de som tidigare 

var mycket fysiskt aktiva tog fler steg på avdelningen. En stark korrelation mellan 

rörelserädsla och antal steg med ett positivt r-värde, det vill säga de som skattade högre i 

rörelserädsla var de som var mest aktiva på avdelningen (34). Ingen korrelation visades 

mellan bröstsnittsmärta och antal steg, på grund av ett ej signifikant resultat.  

 

Resultatdiskussion  

Det råder olika rekommendationer gällande fysisk aktivitet för friska vuxna. En 

rekommendation för friska vuxna gällande fysisk aktivitet är att uppnå ett stegantal på 10 000 

steg per dag (15). En annan rekommendation är att utöva fysisk aktivitet 30 minuter per dag, 
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Figur 8: Punktdiagram. Y-axeln visar skattning via NRS-skalan och X-axeln visar totalt 

antal steg under tre dagar. N=15. 
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som motsvarar ett minimum på cirka 3000 steg (16). Enligt Tudor-Locke et al (17) där 

kranskärlssjukas aktivitetsgrad undersöktes, visades de uppnå ett stegantal på 2840 steg per 

dag. I vår studie visades ett medianvärde på 2901 steg för tre dagar, vilket innebar ett snitt på 

967 steg per dag. Det är ett mycket lägre stegantal än vad de kranskärlssjuka uppvisade. Inga 

studier har emellertid hittats angående stegmängd hos inneliggande patienter som genomgått 

hjärtkirurgi via sternotomi. Studier har dock gjorts angående inneliggande strokepatienter där 

det gavs en rekommendation på 30 minuter fysisk aktivitet per dag, varav 62% av patienterna 

inte uppnådde det (13). I vår studie kunde vi inte dra en slutsats om hur fysiskt aktiva 

deltagarna var i antal minuter. Det vi däremot kunde jämföra med var antal steg, vilket tydde 

på en mycket lägre aktivitetsnivå än den rekommenderade mängden.  

 

Tidigare fysisk aktivitetsnivå ifyllt med Frändin och Grimbys aktivitetsskala resulterade i ett 

medianvärde på 4, vilket innebar medelmåttlig fysisk aktivitetsnivå 1-2 timmar per vecka 

eller lätt fysisk aktivitet 4 timmar per vecka (se bilaga 1). Ett värde på 4 eller högre indikerade 

på att personen tidigare var fysiskt aktiv (12). I denna studie har det visat sig att antal steg 

hade ett samband till tidigare fysisk aktivitetsnivå, vilket innebar att de som tidigare var 

mycket fysiskt aktiva var de som var mest aktiva på avdelningen. En tidigare studie stärker 

vårt resultat då den visade att de inneliggande strokepatienterna som var mest aktiva på 

avdelningen var de som tidigare hade en hög fysisk aktivitetsnivå (13). Däremot hittades 

ingen liknande studie på inneliggande patienter som genomgått hjärtkirurgi via sternotomi 

och därför kunde inte resultaten ovan jämföras korrekt då patientgrupperna är olika.  

 

Det som kan ha en negativ påverkan på fysisk aktivitetsnivå och bidra till 

undvikandebeteenden är rörelserädsla. I en studie förekom det att 20% av patienter med 

kranskärlssjukdom hade rörelserädsla (19). Resultatet av denna studie visade att 14 av 20 

personer hade rörelserädsla, det vill säga 70 %. Det som emellertid skiljde studierna åt var ett 

större deltagarantal, 332 stycken, i Bäck et al (19) och det var därför svårt att jämföra 

studierna. Det fanns även en koppling mellan rörelserädsla och låg fysisk aktivitetsnivå i Bäck 

et al (19), men i författarnas studie visades dock ett positivt r-värde med stark korrelation. 

Innebärande att de som skattade hög rörelserädsla gick flest steg på avdelningen. I en annan 

studie gjord på ryggopererade patienter kunde man se ett tydligt samband mellan operation 

och rörelserädsla. Det var 50% som uppgav sig ha en rädsla, vilket tydde på att operation har 

en påverkan på rörelserädsla (35). Studier är dock inte gjorda på inneliggande patienter som 

genomgått hjärtkirurgi via sternotomi, vilket gör det svårt att överföra resultatet från tidigare 
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nämnda studier.   

 

Ytterligare en faktor som kan påverka den fysiska aktivitetsnivån är bröstsnittsmärta. Efter 

hjärtkirurgi via sternotomi kan bröstsnittsmärtan vara påtaglig och har visats vara som mest 

signifikant de första sex dagarna efter operation där bland annat förflyttningar anses som mest 

smärtsamt (22). I denna studie visade resultatet på att de patienter som skattade smärtan som 

låg, det vill säga under 4, var de som var mest aktiva på avdelningen. Det kan däremot inte 

dras någon korrelation mellan dessa variabler då resultatet ej var signifikant.  

 

Metoddiskussion 

Författarna var på plats på avdelningen efter operation för att dela ut skattningsformulären till 

varje deltagare. Vid varje tillfälle förklarades formulären och deltagarna fick enskilt chans att 

ta upp eventuella frågetecken kring formuleringar av påståendena. Det sågs som en fördel då 

flertalet av deltagarna hade svårt att förstå vissa påståenden från TSK-SV heart som till 

exempel påstående 15 ”Jag kan inte göra samma saker som alla andra eftersom det är för stor 

risk att få hjärtbesvär”. Utan författarnas närvaro kunde det funnits en risk att deltagarna inte 

besvarade alla påståenden. Oklarheter kring påståendena kunde ha berott på att formuläret är 

anpassat för personer med kranskärlsjukdom och inte för de som genomgått hjärtkirurgi via 

sternotomi. Ytterligare en brist i TSK-SV heart kunde varit att påståendena upplevdes som 

tolkningsbara av deltagarna i studien, vilket kunde ha medfört svårigheter vid skattning då 

deltagarna kunde skatta lågt när de menade högt och vice versa. Resultat av detta kunde blivit 

en högre summa, vilket då skulle indikerat på en högre rörelserädsla än vad de egentligen 

hade. Det som emellertid författarna såg som en fördel med TSK-SV heart är att man genom 

formuläret kan identifiera de patienter som lider av rörelserädsla och då kunna ge dem de 

bästa förutsättningarna för framtida rehabilitering. Ytterligare en fördel var att TSK-SV heart 

är ett formulär som anses både vara valid och reliabel, vilket stärker valet av mätmetod i 

denna studie.  

 

Ett annat skattningsformulär som användes var Frändin och Grimybs aktivitetsskala för 

mätning av tidigare fysisk aktivitetsnivå sedan två månader tillbaka. En fördel med detta 

formulär var att man kunde se patientens tidigare fysiska aktivitetsnivå på ett överskådligt 

sätt. Deltagarna i studien upplevde påståendena som enkla och tydligt formulerade. 

Formuläret har visat sig vara valitt vid mätning av fysisk aktivitet, vilket var en fördel för 

denna studie. Det som däremot kan vara en brist med mätmetoden var att patienterna kunde 
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ha överskattat sin tidigare fysiska aktivitetsnivå, vilket kunde ha påverkat resultatet. 

Ytterligare en brist var att det inte fanns några studier funna om formulärets reliabilitet.  

Bröstsnittsmärtan skattades med NRS vid förflyttning från liggande till sittande i säng. En del 

av deltagarna satt redan upp när författarna kom med skattningsformulären. De fick då skatta 

smärtan från den senaste förflyttningen. En nackdel med detta var att det kunde ha varit svårt 

att komma ihåg den exakta smärtanivån vid det senaste tillfället. Det som emellertid 

underlättade för studien var de deltagare som låg till sängs när författarna var på plats. De fick 

då utföra förflyttningen och skatta smärtan därefter. En faktor som var svår att påverka och 

styra över gällande smärtskattning var smärtlindringen hos deltagarna. Det var individuellt i 

hur stor mängd och hur ofta personerna var i behov av smärtlindring. Det kunde även ha 

varierat i tid hur nära inpå patienten fick smärtlindring innan skattningen av NRS, vilket 

kunde ha påverkat resultatet.  

 

I samband med skattning av formulären fick deltagarna en stegräknare som skulle bäras i tre 

dagar och information angående den (bilaga 6). En fördel med denna mätmetod är att den på 

ett enkelt och smidigt sätt mäter antal steg. Den var också liten i storlek och deltagarna 

besvärades inte av den då den fästes i nattskjortan eller i byxan. Det finns emellertid en del 

nackdelar med mätmetoden däribland att den endast mäter antal steg. För ett mer korrekt 

resultat vore accelerometer ett verktyg att mäta fysisk aktivitet med. Den kan mäta rörelser i 

olika rörelseplan och mäter flera parametrar, än stegräknare, så som intensitet, duration och 

frekvens (16,36). Det fanns dock inte möjlighet att använda accelerometer i denna studie på 

grund av för lite tid för att analysera all data som denna metod medför.   

 

En annan nackdel är att stegräknaren var känslig för skakningar och rörelse. Stegen kunde ha 

räknats bara av att till exempel nattskjortan rörde sig. En annan faktor som kunde ha påverkat 

resultatet var de dagliga klädbytena, då patienterna själv fäste stegräknaren på kläderna. Den 

nya placeringen kunde ha inneburit en försämrad förmåga att mäta steg då stegräknaren 

behövdes fästas på ett speciellt ställe i ficknivå för att konsekvent räkna stegen. Enligt Corder 

et al (36) bör stegräknaren placeras i midjehöjd vid de fall då bara en stegräknare används, 

vilket stödjer författarnas placering av stegräknare. Deltagarna bar stegräknarna i endast tre 

dagar eftersom en del patienter åkte till sjukhus i hemkommunen fyra dagar efter operation. 

Det vore dock intressant med ett längre tidsintervall för att se om det skulle skett en 

förändring över längre tid, men det var inte möjligt i och med tidig flytt till hemkommuner. 

En duration på minst fem dagar med stegräknare har visat vara nödvändigt för att få ett 
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reliabelt svar (36). På fjärde dagen efter operationen togs stegräknarna av. Avsikten var att 

deltagarna själva skulle ta av dessa klockan nio på morgonen. Det glömdes i början dock bort 

så författarna ändrade instruktionerna till att själva ta av deltagarnas stegräknare. Författarna 

hade inte möjlighet att vara på avdelningen samma tid varje dag, vilket medförde att 

stegräknarna togs av olika tider mellan klockan 09-11 på förmiddagarna. Det kunde ha 

medfört att en del deltagare bar stegräknarna en längre tid och hade därmed möjligheten att få 

ihop fler steg. Fördelen med att författarna bar ansvaret över insamlingen av stegräknarna var 

att risken minskade för försvinnande av dessa.  

 

Under datainsamlingen valde 29 personer att delta, men under studiens gång blev det ett 

flertal bortfall av olika orsaker som var svåra för författarna att påverka. En orsak var att en 

del patienter var kvar på intensivvårdsavdelningen för länge och mötte då inte upp mot 

inklusionskriterierna. Det var även några av deltagarna som avstod från att delta i studien på 

grund av sitt mående efter operationen. Ett antal stegräknare tappades bort via klädbyten och 

patienterna kunde därför inte slutföra studien. Alla dessa faktorer bidrog sammanlagt till ett 

bortfallsantal på 14 deltagare. De som var kvar på intensivvårdsavdelningen eller avstod på 

grund av måendet efter operation var de som utgjorde större delen av bortfallet. Detta kunde 

ha påverkat studiens resultat då de som var vid bäst mående kunde ha varit de som orkade 

delta i studien. Risken kunde då blivit att resultatet endast speglade den piggaste 

patientgruppen istället för hela målgruppen.  

 

Studien speglade en liten patientgrupp som innefattade två kvinnor och resterande män. Det 

var därför svårt att generalisera till urvalsgruppen, men även till målpopulationen eftersom att 

fler deltagare och en jämnfördelning mellan könen skulle ha behövts. Det låga deltagarantalet 

bidrog till att det inte gick att dra helt tillförlitliga samband mellan utfallsvariablerna. Omvänt 

hade en större patientgrupp kunnat bidra till ett mer tillförlitligt resultat och som skulle kunna 

ha haft betydelse för vården.    

 

Klinisk relevans 

Det kan vara av betydelse att identifiera olika faktorer som kan påverka den fysiska 

aktiviteten efter hjärtkirurgi via sternotomi. Utifrån vår studie var tidigare hög fysisk 

aktivitetsnivå och hög rörelserädsla faktorer som bidrog till en ökad fysisk aktivitetsnivå på 

vårdavdelningen. Dessa faktorer är därför relevanta att ha i beaktande för att på bästa sätt 
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motivera patienterna till fysisk aktivitet samt bidra till en optimal- och individanpassad vård 

på avdelningen.  

 

Etisk diskussion 

Författarna valde att delta vid de preoperativa informationsmötena på thoraxkirurgiska 

vårdavdelningen för att ge information både muntligt och skriftligt om deltagandet i studien. 

Valet att ge information både muntligt och skriftligt upplevdes av författarna relevant ur den 

aspekten att de tillfrågade personerna på plats kunde ställa eventuella frågor. Muntlig 

information i grupp kunde däremot ha bidragit till en press över att medverka om resterande i 

gruppen valde att delta. I och med den skriftliga informationen hade deltagarna möjlighet att 

trots ett godkännande frivilligt avstå från studien i ett senare skede.  

 

All data i studien hanterades konfidentiellt, vilket även patienterna blev informerade om. 

Genom att separera studiedeltagarnas namn, födelseår med utfallsvariabler och tilldela varje 

deltagare en kod kunde inte informationen spåras till enskild deltagare. All data förvarades på 

ett åtkomligt sätt enbart för författarna.   

 

Vidare forskning 

Författarna anser att mer forskning behövs kring studiens parametrar och att den bör vara mer 

omfattande. Deltagarantalet i studien var mycket lågt så det behövs därför ett större antal för 

att kunna dra mer tillförlitliga samband. Dessutom var det bara män som deltog i hela studien, 

vilket innebar att resultatet inte kunde generaliseras till hela urvalsgruppen. Vidare studier 

med accelerometer vore intressanta eftersom mätmetoden är mer tillförlitlig än stegräknaren 

och innehåller en bredare datainsamling att analysera. Det vore även intressant att studera den 

fysiska aktiviteten i ett längre förlopp för att få ett mer reliabelt resultat.  

 

Konklusion 

Resultatet av den här studien visade på en positiv korrelation mellan tidigare fysisk 

aktivitetsnivå och antal steg samt mellan rörelserädsla och antal steg. Innebärande två olika 

samband, de som tidigare var fysiskt aktiva gick flest steg på avdelningen och de som hade 

hög rörelserädsla gick flest steg på avdelningen. Det var dock svårt att generalisera till 

målpopulationen eftersom deltagarantalet i studien var lågt. Ingen korrelation fanns emellertid 

mellan bröstsnittsmärta och antal steg på avdelningen på grund av ett ej signifikant resultat.   
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Bilaga 3 

Mall av mail till avdelningschef 

 

Hej! 

Vi är två studenter från fysioterapeutprogrammet, kommande termin 6, på Uppsala 

universitet. Vi ska i höst påbörja vårt examensarbete och har fysioterapeut, MSc, Marie 

Breidenskog som handledare. Syftet med studien är att på thoraxkirurgiska vårdavdelningen 

undersöka hur patienter som genomgått hjärtkirurgi med sternotomi skattar tidigare fysisk 

aktivitetsnivå, rörelserädsla och bröstsnittssmärta, och utifrån dessa variabler undersöka 

sambandet till den fysiska aktivitetsnivån på avdelningen. 

 

Tanken är att patienterna kommer tillfrågas och informeras muntligt och skriftligt om 

deltagandet (som är frivilligt) i studien när de får preoperativ information av avdelningens 

fysioterapeut. Studien kommer innebära att deltagarna, postoperativt dag 2, får fylla i två 

självskattningsformulär, TSK-SV heart gällande rörelserädsla och Frändin och Grimbys 

aktivitetsskala gällande tidigare fysisk aktivitetsnivå samt skatta bröstsnittsmärta vid 

förflyttning via NRS. De kommer även samma dag få en stegräknare som det ska bära under 

de kommande tre dagarna (dag 2-4 efter operation) på avdelningen. Vi räknar med att försöka 

få ihop 20-30 deltagare i studien och datainsamlingen beräknas ske mellan v.36-40 2018. 

 

Vår fundering är om det skulle finnas möjlighet att utföra denna studie hos er? 

 

Med vänliga hälsningar,  

Evelina Karlsson och Ida Kronqvist  
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Bilaga 5 

Informationsbrev till patienter 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går termin 6 på fysioterapeutprogrammet på Uppsala universitet. Vi 

ska snart påbörja vårt examensarbete och är intresserade av att utföra den på thoraxkirurgiska 

vårdavdelningen på Akademiska sjukhuset. I tidigare studier på hjärtpatienter, har det 

undersökts om rörelserädsla kan ha ett samband med fysisk aktivitetsgrad på vårdavdelning. 

Det finns emellertid ingen forskning som har gjorts med dessa variabler på inneliggande 

hjärtopererade patienter. Syftet är att undersöka om det finns ett samband mellan 

rörelserädsla, bröstsnittsmärta, samt tidigare fysisk aktivitetsnivå kopplat till fysisk aktivitet 

hos inneliggande patienter som genomgått hjärtkirurgi.  

 

Hur går studien till? 

Vi söker dig som ska genomgå en hjärtoperation med sternotomi, dvs. klaffoperation eller 

bypassoperation. Du kommer vid ett tillfälle (dag två efter din operation) få fylla i två 

självskattningsformulär, ett gällande rörelserädsla, tidigare fysisk aktivitetsnivå samt skatta 

bröstsnittsmärta. Ett kriterium är därför att du kan förstå svenska språket i både tal och skrift. 

Du kommer också efter din operation få bära en stegräknare runt halsen från och med dag 2 

efter operation och tre dagar framöver, för att på så sätt mäta din fysiska aktivitetsnivå. Den 

ska helst bäras dygnet runt, men kan tas av vid till exempel dusch.  

 

Deltagande i studien är frivilligt och du har möjlighet att när som helst avbryta studien utan 

att ge förklaring till avbrytandet. All data kommer att avidentifieras. 
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Evelina Karlsson 

Evelina_k@hotmail.se 

Fysioterapeutprogrammet, termin 6 

 

Ida Kronqvist 

Ida_anna_sofia@hotmail.com 

Fysioterapeutprogrammet, termin 6 

 

Handledare: Marie Breidenskog 

MSc, Fysioterapeut 

Marie.breidenskog@akademiska.se 
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Bilaga 6 

Information till deltagarna angående stegräknaren. 
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