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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Att genomgå en koronarangiografi är en viktig händelse i en persons liv och 
väcker många känslor hos den som genomgår undersökningen. Förståelsen för hur patienten 
upplever undersökningen samt vilka känslor som kan väckas i samband med undersökningen 
bör utvecklas hos personal. 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av koronarangiografi. 
Metod: Systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats där inkluderade artiklar granskades 
i två steg för att sedan analyseras enligt Graneheim och Lundman (2008). Domäner valdes 
och utifrån dessa har artiklarna analyserats i tre omgångar för att få fram kategorier.  
Resultat: Domänerna representerar tre faser som patienterna genomgick i anslutning till 
koronarangiografin: inför undersökningen; under undersökningen samt efter undersökningen. 
Patienter upplevde osäkerhet och ångest inför koronarangiografi men med information kunde 
ångestnivån minskas. Under undersökningen upplevdes distraktion som viktigt för att kunna 
fokusera på något annat. Patienter upplevde att arteria radialispunktion underlättade 
eftervården vilket påverkade hela upplevelsen av undersökningen. 
Slutsats: Litteraturstudien belyser hur patienter upplever koronarangiografi och även aspekter 
av vad som kan påverka upplevelsen. Mer nationell omvårdnadsforskning inom radiologi med 
såväl patient- som personalperspektiv behövs för att kunna utvärdera de rutiner som finns och 
deras betydelse för patienten samt för att utveckla vården och finna åtgärder.
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INLEDNING 
 
Som röntgensjuksköterska ingår arbete inom ett stort kunskapsområde. En del inriktningar 
inom radiologin har idag tagits över av andra enheter inom sjukvården, samtidigt ingår dessa 
kunskaper fortfarande hos legitimerade röntgensjuksköterskor. Angiografi är ett sådant 
område och begreppet är ett samlingsnamn för avbildning av kroppens kärl 
(Nationalencyklopedin, 2010). Undersökning och behandling inom området innebär bland 
annat koronarangiografi och intervention där det är viktigt att röntgensjuksköterskan använder 
sina omvårdnadskunskaper för att patienten skall känna trygghet samtidigt som teknisk 
kompetens behövs. Angiografi benämns efter vilket kärl som undersöks (Ibid.). 
Koronarangiografi är således kranskärlsröntgen. Intresset för studiens inriktning väcktes vid 
verksamhetsförlagda studier i röntgensjuksköterskeutbildningen vid Linnéuniversitetet. Att 
som patient genomgå koronarangiografi kan väcka känslor och detta bör medvetandegöras 
hos vårdpersonal som utför undersökningarna. 

BAKGRUND 

Tillvägagångssätt vid angiografi 
Koronarangiografi innebär att man genom en kateter inlagd i aktuellt blodkärl administrerar 
kontrastmedel intraarteriellt för att avbilda hjärtats större blodkärl (Lundh & Malmqvist, 
2009). Koronarangiografi kan även benämnas hjärtkateterisering (Bowden, 2009). I samband 
med koronarangiografi kan man efter diagnos dilatera upptäckta förträngningar med 
exempelvis ballongkateter och/eller gå vidare med en inläggning av stent. Dessa ingrepp 
kallas för interventioner, exempelvis angioplastik (Järhult & Offenbartl, 2006). Interventionell 
radiologi innefattar behandlande åtgärder som utförs vid ett sjukdomstillstånd (Lundh & 
Malmqvist, 2009). Koronarangiografi inleds med att det under lokalbedövning införs en 
punktionsnål i en pulsåder i armen alternativt i ljumsken. Via en metalledare förs sedan en 
kateter in och med hjälp av röntgengenomlysning når man hjärtats kranskärl. Kontrastmedel 
administreras och en bild över kranskärlen kan ses. Efter avslutad undersökning avlägsnas 
katetern och ledaren (Osterman, 1994). Beroende på patientens tillstånd och kardiologens 
erfarenhet väljs kärl för punktion, där armens kärl är mer avancerade (Bowden, 2009). 
Röntgenundersökningen tar en till två timmar (Västra Götalandsregionen). Komplikationer 
som kan uppstå vid undersökningen är exempelvis njursvikt, allergisk reaktion, infarkt, 
kärlkramp, dissektion, hematom och tromboser. Om all vårdpersonal som medverkar i 
omvårdnaden före, under och efter undersökningen förstår innebörden av undersökningen och 
vilka komplikationer som kan uppstå hos en patient kan därmed risken för dessa 
komplikationer reduceras (Levine et al., 2003). I samband med att koronarangiografin 
avslutas sätts ett mekaniskt tryck för att minska blödningsrisken vid insticksstället. 
Eftervården innebär att patienten blir sängliggande i ett visst antal timmar beroende på var 
punktionen utförts. Hur länge patienten skall vara sängliggande beror på lokala bestämmelser 
men ett exempel kan vara tre timmar vid femoralispunktion och en till två timmar för 
punktion i armen (Bowden, 2009). När angiografin syftar till att säkerställa en diagnos av 
koronar hjärtsjukdom är det viktigt att informera patienten om det bäst lämpade 
behandlingsalternativet för att möta patientens individuella behov (Ibid.). 
 
Angiografi kan även utföras med hjälp av datortomografi eller magnetresonanstomografi. I en 
studie av U-King-Im et al. (2004) där patienter fick jämföra angiografi med hjälp av 
konventionell röntgen mot magnetresonans angiografi (MRA) föredrog majoriteten MRA. 
Detta berodde på kortare undersökningstider och att MRA upplevdes som mindre 
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ångestframkallande, nackdelarna var hög ljudnivå och att det inte lämpar sig för patienter med 
klaustrofobi. De patienter som genomgick datortomografisk angiografi upplevde det som det 
mest positiva alternativet då undersökningstiden är kort, ljudnivån låg och risken för 
klaustrofobi är lägre. Däremot är stråldosen en negativ aspekt i jämförelse med MRA (Ibid.). 
Dessa undersökningar innebär andra patientkontaktförhållanden än konventionell 
koronarangiografi då personalen inte befinner sig i undersökningsrummet vid pågående 
angiografi (Murphy, 2001). 

Röntgensjuksköterskans yrkesroll 
Tidigare omvårdnadsforskning inom radiologi, med området klinisk verksamhet, riktar sig 
främst internationellt där yrkeskategorierna ser annorlunda ut än i Sverige. 
Röntgensjuksköterskans yrkesroll i Skandinavien är unik då både ansvar för patient och 
kompetens inom tekniskt utövande ingår (Andersson, Fridlund, Elgán & Axelsson, 2008). 
Enligt yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor (Vårdförbundet, 2009) innebär arbetet många 
olika kunskapsdimensioner som innefattar fyra olika huvudområden: röntgensjuksköterskan 
och vårdtagaren, röntgensjuksköterskan och professionen, röntgensjuksköterskan och 
yrkesutövaren i vården samt röntgensjuksköterskan i samhället. Röntgensjuksköterskan svarar 
för att bevara individens integritet och informera samt ge stöd vid undersökningar och 
behandlingar. I professionen krävs ständig utveckling av kunskapsområdet med erfarenhet 
och evidens (Ibid.). Enligt föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSMFS 2008:31) om 
röntgendiagnostik skall röntgensjuksköterskan ansvara för strålskydd av patienter och 
personal men även ansvara för omvårdnad vid undersökningar och behandlingar. 
Röntgensjuksköterskan skall medverka vid undersökningar och behandlingar som till exempel 
koronarangiografier och interventioner samt inför undersökningen kunna planera för 
utförandet (Vårdförbundet, 2007). Vid koronarangiografi innebär arbetet att iordningställa, 
hantera katetrar och ledare samt assistera. Forskning inom ett närliggande område operation 
visar att teknisk kompetens och omvårdnad är nära sammankopplade i det dagliga arbetet, 
men att de ofta beskrivs som motsättningar (Alfredsdottir & Bjornsdottir, 2007). Patienter 
beskriver att kompetent personal har medicinsktekniska kunskaper samt kunskaper i 
omvårdnad (Calman, 2006). 
 
Sjuksköterskans yrkesroll definieras av yrkeskunskap och professionella utföranden men 
kräver även personligt engagemang. Arbetet på akutavdelningar anses påverkas av 
tidsbegränsningar och detta leder till att vårdpersonal inte alltid lär känna patienter så väl, vid 
dessa verksamheter blir därför kunskap om hur instrument och teknik används centralt 
betydande (Jahren Kristoffersen & Nortvedt, 2005a). Detta liknar arbetet på 
röntgenavdelningar. Att vara patient i en högteknologisk miljö som på en röntgenavdelning 
kan upplevas som att bli objektifierad och kan vara ångesttriggande och skrämmande 
(Murphy, 2001).  

Livsvärld 
Livsvärldsperspektivet möjliggör att man kan ta hänsyn till det som är gemensamt mellan 
människor och det som är unikt för individen. Livsvärlden fokuserar varken på det subjektiva 
eller på det objektiva utan relationen där emellan, det vill säga att man varken fokuserar på de 
fysiska eller de psykiska delarna hos en person utan helheten. Livsvärlden är den verklighet 
varje individ lever i och som vanligtvis tas för given. Vården avgörs med fokus på patientens 
situation och med livsvärlden som utgångspunkt blir det självklart för vårdaren att intressera 
sig för patientens eget sätt att se på sin vård och behandling (Nyström, 2003, s.210).  
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När en person blir sjuk förändras dennes livsvärld och sätt att se på sig själv. Livskvaliteten 
kan förändras i olika plan som socialt, psykiskt och fysiskt. Livskvaliteten som upplevs kan 
påverkas av hur dessa plan är tillfredsställda samt förekomst av stress (Janz et al., 2001). I en 
studie utförd av Lainscak & Keber (2003) i Slovenien av patienter som genomgått koronar 
bypass-operation beskriver deltagarna hur deras livssituation förändrades i och med 
sjukdomen. På grund av deras medicinska tillstånd upplevde flera att vardagliga sysslor var 
svåra att utföra vilket påverkade livskvaliteten negativt (Ibid.). Patienter i studien av Rantanen 
et al. (2009) som genomgått koronar intervention upplevde skillnad i hälsorelaterad 
livskvalitet vilken ökade under det kommande året efter behandlingen. Även de anhöriga till 
patienten upplevde skillnader efter behandlingen.  

Vårdrelation 
Vårdrelation skapas när ett möte uppstår mellan vårdare och patient och en god vårdrelation 
leder till ökat välbefinnande hos patienten. Detta kan underlättas om vårdaren visar öppenhet 
och tillgänglighet för situationen (Bjørk & Breievne, 2005a). 
 
Lidande och välbefinnande 
En förutsättning för god omvårdnad är att kunna visa omsorg och respekt för patientens 
autonomi, integritet och värdighet genom att ta hänsyn till den enskilda patienten och anpassa 
omvårdnaden därefter. God omvårdnad minskar negativa upplevelser som lidande. Begreppet 
lidande omfattar kroppsliga, psykiska och andliga sidor av människans situation och en 
person kan uppleva lidande utan kroppsliga smärtor och tvärtom (Jahren Kristoffersen & 
Breievne, 2005b). Vårdlidande kan uppstå i möten med hälso- och sjukvård då patienter 
upplevt att lidande ökat istället för att det lindrats (Arman & Rehnsfeldt, 2006, s.73). 
Utgångspunkten för vårdvetenskapen är att kropp, psyke, själ och ande är delar av människan 
som helhet och dessa går inte att tala om var för sig (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud 
& Fagerberg, 2003). Målet med vårdåtgärder grundar sig på att lindra lidande och öka 
välbefinnande och detta innebär att vara så fri från plåga som möjligt både kroppsligt och 
själsligt. Det innebär också att en god vårdrelation skall leda till att patienten slipper tillstånd 
av obehag (Bjørk & Breievne, 2005a). Relationerna inom vården, både kollegor emellan och 
mellan personal och patient, måste bygga på kommunikation. I vårdande möten måste 
personal efter bästa förmåga visa insikt, fantasi och förståelse för patienten. Detta bidrar till 
att patienten tas hand om med ord och handlingar på ett sätt som tar hänsyn till situationen 
och patientens specifika behov (Jahren Kristoffersen, Nordvedt & Skaug, 2005a).  

Kommunikation 
Professionell kommunikation innebär att sjuksköterskan tar reda på vad patienten tycker är 
viktigt för dennes välbefinnande (Määttä & Segesten, 2007). När röntgensjuksköterskan visar 
vilja att kommunicera med patienten uppmuntras denne till att ställa frågor och förståelsen för 
undersökningen kan öka. Flera studier visar att ökad känsla av välbefinnande fås genom att 
röntgensjuksköterskan lyssnar på patienten vid röntgenundersökningar (Booth & Manning, 
2006; Davies et al., 2004). Davies et al (2004) menar även att patientinformation från kunnig 
personal, med kompetens inom området, förbättrar kunskaperna för vad den interventionella 
undersökningen innebär. Studien av Lainscak & Keber (2003) med 187 tillfrågade patienter 
visade att nära 40 % var missnöjda med informationen som gavs av vårdpersonalen om deras 
medicinska tillstånd. 
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PROBLEMFORMULERING 
 
Kvaliteten på god omvårdnad inom koronarangiografi behöver säkras för patienter som 
genomgår koronarangiografi för att vården som utförs skall vara evidensbaserad, säker och 
tillförlitlig (Bowden, 2009). Genom att bedriva forskning inom området kan 
sjukvårdspersonal tillhandahållas med en djupare förståelse för vilka åtgärder som tycks göra 
skillnad och tillämpa dessa i praktiken. Det som kan påverka livsvärlden för patienten är av 
vikt att lära sig att förstå som vårdgivare för att kunna bidra till att patienters välbefinnande 
ökar. Att som person drabbas av en hjärtsjukdom är ofta associerat till döden (Lainscak & 
Keber, 2003). Genom behandling kan patienter bli förbättrade eller besvärsfria vilket höjer 
livskvaliteten (Osterman, 1993). I en del fall kan ingreppet till och med förlänga livet och 
detta gör att undersökningen är en viktig händelse i en persons liv men det betyder också att 
den väcker många känslor. Vårdpersonal som medverkar vid undersökningen, exempelvis 
röntgensjuksköterskor, behöver utveckla förståelsen för vad det innebär för patienter att 
genomgå en koronarangiografi. Enligt tidigare forskning (Radcliffe, Harding, Rothman & 
Feder, 2009) finns det en bristfällig förståelse om hur patienter upplever ingreppet och deras 
attityd till den metod som används. Mer forskning behövs för att kunna förstå vilka känslor 
som kan väckas vid en koronarangiografi och hur patienten upplever ingreppet detta för att 
kunna erbjuda en god vård. 

SYFTE 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av koronarangiografi.  

METOD 
 
Denna litteraturstudie utgick från hermeneutisk teori vilket innebär att försöka tolka, studera 
och förstå grundbetingelserna i den mänskliga existensen (Patel & Davidsson, 2003). Teorin 
valdes för att förstå omvårdnadshandlingar och tolka dessa med den förförståelse som redan 
finns hos författarna som studerande röntgensjuksköterskor. En kvalitativ ansats applicerades 
för att få en ökad förståelse av patienters upplevelse i samband med koronarangiografi. Den 
kvalitativa ansatsen valdes för att undersöka vilken karaktär upplevelsen har och hur den 
identifieras (Wallén, 1996). För att undersöka företeelsen har vetenskapliga artiklar legat till 
grund för resultatet. 

Datainsamling  
Genom systematiskt tillvägagångssätt söktes artiklar i vetenskapliga databaser: Cinahl, 
PubMed, Medline, ELIN och SveMed+. Databaserna valdes för att de innehåller ett stort antal 
referenser som berör omvårdnad, medicin och vårdvetenskap (Forsberg & Wengström, 2008). 
Artiklarna inhämtades med hjälp av nyckelord som togs fram utifrån litteraturstudiens syfte 
(bil. 1). I träfflistan lästes titlarna och därefter valdes artiklar ut som berörde området för 
litteraturstudien. Vidare lästes abstrakt för de utvalda artiklarna och de artiklar som stämde till 
syftet valdes ut. Sekundär insamling utfördes bland annat genom att läsa igenom 
litteraturöversikter och referenslistor och relevanta artiklar valdes ut som stämde överens med 
syftet för studien. Titlar lästes och därefter abstrakt enligt samma princip som tidigare. De 
relevanta artiklarna söktes upp i databasen Google Scholar. Andra sätt att få tag i material 
bestod i att intresserade inom området gav råd om liknande artiklar. Genom sekundär 
insamling utökades materialet med två artiklar. Vetenskapliga artiklar med antingen kvalitativ 
eller kvantitativ ansats valdes.  
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Urval 
Inklusionskriterierna för de artiklar som ingick var att de var vetenskapliga och kollegialt 
granskade (refereed). Avgränsningar i artikelsökningen bestod även av språkbegränsning 
vilket innebar att endast artiklar på engelska eller svenska, alternativt skandinaviska språk, 
söktes. Alla vetenskapliga artiklar som valdes till studien var publicerade på engelska vilket 
författarna för litteraturstudien behärskade. Ingen årtalsbegränsning gjordes då patienters 
individuella upplevelse var av intresse vilken inte anses påverkas över tid.  Sökningen 
utfördes i databaser med hjälp av nyckelord: coronary angiography, nursing, patient, fear och 
cardiac (bil. 1). Ytterligare sökord som användes var experience och radiology, dessa utökade 
dock inte artikelantalet. Artiklar som berörde patienters upplevelse av koronarangiografi 
och/eller intervention valdes. Detta eftersom intervention är ett närliggande område för 
koronarangiografi och de kan i vissa fall utföras i samband med varandra vilket gör dem svåra 
att skilja åt. Artiklar innehållande interventioner valdes för att utöka materialet då få artiklar 
innehöll enbart koronarangiografi. De artiklar som beskrev angiografi vid datortomografi eller 
magnetresonanstomografi exkluderades från studien på grund av annorlunda 
undersökningsförfarande. Artiklar som behandlade området och som syftade till att beskriva 
patientperspektiv inför angiografin valdes att tas med då händelserna innan undersökningen 
kunde påverka upplevelsen av koronarangiografin. Eftervården på avdelning valdes att inte 
behandlas i studien då vården av patienten inte längre sker på en röntgenavdelning. 
 
Kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades för att få fram olika tolkningar av 
patienternas upplevelse. Genom att inkludera olika metoder för att undersöka upplevelsen 
kunde olika synvinklarna tas fram. Kvantitativa studier valdes för att de inom omvårdnad kan 
syfta till att finna bevis för rutiner, behandlingsmetoder eller omvårdnadsåtgärder som är till 
störst nytta för patienter, medan kvalitativa studier syftar till att tolka eller beskriva ett 
fenomen och dess egenskaper (Forsberg & Wengström, 2008).  
 
De valda artiklarna kvalitetgranskades i två steg. I första steget delades artiklarna in i 
kategorier utifrån Forsberg och Wengström (2008). För att bedöma värdet av artiklarna för 
litteraturstudien delades de in i kategorier där en övergripande granskning gjorts. De tre 
kategorierna representerade artiklarnas relevans för litteraturstudien: högt värde för studien 
(I), medelhögt värde för studien (II) och lågt värde för studien (III). Artiklarna i kvalitetsgrad 
I var väl beskrivna vad gäller urval, inklusionskriterier och bortfall. Metoden skulle vara väl 
beskriven och ge svar på syftet i studien. I diskussionen togs resultat- och metoddiskussion 
upp och återkopplades till tidigare antaganden. Kategori II innehöll de artiklar med tillräckligt 
god kvalitet och som hade ett värde för litteraturstudien men inte helt uppfyllde kraven för 
kategori I. Artiklar i kategori III uppfyllde inte kraven och uteslöts därför ur studien, 
exempelvis artiklar med grova brister i beskrivning av bortfall, analysmetod och etiskt 
resonemang sorterades bort. Första steget i kvalitetsgranskningen gjordes för att endast 
relevanta artiklar skulle bearbetas vidare. Vilken artikel som hörde till vilken kategori 
redovisas i tabell1 (bil. 2). För de artiklar som rangordnades som kategori I och II gjordes ett 
andra steg i granskningen.  
 
Andra steget var att bedöma kvaliteten på alla inkluderade artiklar med hjälp av en 
granskningsmall (bil. 3), modifierad från Friberg (2006) och Willman, Stoltz och Bahtsevanis 
(2006). Detta steg gjordes för att kunna redovisa kvaliteten för varje artikel. Frågor som 
underlättade granskningen var om det fanns en tydlig problemformulering, om teoretisk 
referensram var beskriven och om syftet var tydligt formulerat. Vidare bedömdes hur metod 
och urval var presenterat, hur datamaterialet analyserats, hur resultatet tolkats och de etiska 
resonemang som förts. I diskussionen fanns metod- och resultatresonemang samt återkoppling 
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till tidigare antaganden och en röd tråd skulle kunna följas genom studierna. I de kvantitativa 
studier som inkluderats i litteraturstudien kvalitetsbedömdes, utöver granskningsmallen (bil. 
3), om population och representativitet tillät säkra slutsatser. Kvaliteten bedömdes även 
beroende på bortfall, mätvariabler och den statistiska bearbetningen. Detta stämmer väl 
överens med Willman et al.(2006, s. 92) sätt att bedöma kvaliteten för kvantitativ forskning. 
Utifrån granskningsmallens tvåvalsfrågor utformades ett poängsystem där ja-svar gav ett 
poäng per fråga och nej-svar gav noll poäng. Övriga frågor ställdes för en djupare bedömning. 
Intervallen i poängsystemet var att under tio bedömdes som låg kvalitet, mellan 10 till 15 som 
medelgod kvalitet samt 16 till 20 som god kvalitet. Bedömningen ledde fram till att tre 
artiklar hade god kvalitet och fem artiklar medelgod kvalitet.  
 
Totalt valdes åtta artiklar till litteraturstudien. Av de artiklar som valdes var fyra av dessa 
kvalitativa och fyra kvantitativa. Artiklarna presenteras i en tabell (bil. 4) där artiklarnas 
innehåll förtydligas och där resultaten sammanfattas för en övergripande blick.  

Analys 
För att analysera de valda artiklarna ställdes två frågor: vilka känslor kan väckas vid en 
koronarangiografi samt hur upplever patienten ingreppet? Vilken artikel som svarar på 
respektive fråga redovisas i tabell 2 (bil. 2). Detta är inspirerat av Forsberg och Wengström 
(2008).  
 
Valda artiklar lästes upprepade gånger för att nå en helhet. Enligt Lundman och Graneheim 
(2008) kan en lättare tolkning av artiklarna leda till att en grov struktur utläses. Denna struktur 
utgör områden vilka bildar domäner. Hos flertalet av artiklarna identifierades olika faser av 
undersökningen och därför valdes analysen att utföras med tre olika fokus: inför 
undersökningen, under undersökningen och efter undersökningen. Dessa tre fokus valdes till 
domäner med samma namn. Domänerna valdes för att kunna skilja på olika känslor och 
upplevelser vid olika faser som patienten genomgår i anslutning till koronarangiografi 
och/eller intervention.   
 
Inkluderade artiklar har vidare analyserats i enlighet med Graneheim och Lundman (2004) där 
meningsbärande enheter kondenseras, kodas och slutligen sammanförs till kategorier. 
Resultatet lästes ytterligare gånger och meningsbärande enheter lyftes fram. För att få fram 
kategorier till samtliga domäner analyserades artiklarna i tre omgångar utifrån varje domän. 
De meningsbärande enheterna skrevs ner på publicerat språk för att inte förlora essensen. 
Meningsbärande enheter kondenserades och översattes till svenska samt kodades. Liknande 
kodning sammanfogades och utifrån detta skapades olika kategorier.  
 
Hur många artiklar som tog upp respektive kategori redovisas i tabell 3 (bil. 2). 
Analysmetoden valdes för att fånga olika aspekter för patienters upplevelse av 
koronarangiografi.  
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Analyseringsprocess 
Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kodning Kategori 

”Now when he feels 
the chestpain he 
knows exactly what 
it is and now feels he 
can go on with his 
life” 

Lättnad av svar på 
symtom 

Trygghet efter 
undersökningen 

Välbefinnande 

 “The patients felt 
recognized as 
individuals and 
treated with respect” 

Patienter kände 
bekräftelse 

Bekräftelse under 
undersökningen 

Tillit och trygghet 

  

Forskningsetiska aspekter 
Helsingforsdeklarationen har utvecklats av World Medical Association för att skydda alla 
individer vid medicinsk forskning. Forskningen skall bedrivas så att mänskliga rättigheter 
upprätthålls och så att all forskning utförs på ett etiskt försvarbart sätt (World Medical 
Association, 2008). De vetenskapliga artiklar som inkluderats skall vara etiskt försvarbara, 
vilket innebär att de följt Helsingforsdeklarationens rekommendationer (2008) om informerat 
samtycke och frivilligt deltagande samt att studien godkänts av en etisk kommitté. För att 
tillämpa god etik i arbetet har det präglats av ärlighet vad gäller referering. Författarna har 
haft i åtanke att skilja eget resonemang mot det som forskare kommit fram till och även 
arbetat för en tydlig och noggrann källhänvisning.  

RESULTAT  
 
De tre domänerna som framkom då artiklarna lästes igenom var inför, under och efter 
undersökningen. Kategorier för domänen Inför undersökningen var Hopp och stöd, Osäkerhet 
och ångest samt Information; kategorier för domänen Under undersökningen var Tillit och 
trygghet, Obehag samt Att handskas med situationen; kategorier för domänen Efter 
undersökningen var Lidande samt Välbefinnande. 

Inför undersökningen 
Hopp och stöd  
Att inse allvaret och förstå vilka konsekvenser sjukdomen kan orsaka kunde som patient vara 
svårt att ta till sig (Stoltz & Willman, 2001). Insikt av att tillståndet kunde drabba ens fysiska 
hälsa påverkade patientens inställning till undersökningen. Därför upplevdes ett besked om att 
undersökningen skulle genomföras som en lättnad (Ibid.). I en annan studie (Higgins, Dunn & 
Theobald, 2001) förnekade en del patienter tankar om komplikationer eller risker med 
ingreppet och kände tillit till sin läkare vilket ökade känslan av stöd. En del patienter satte sin 
tilltro till Gud och hoppades på det bästa. Patienten intog en passiv roll och lade ansvaret i 
någon annans händer för att slippa tänka på komplikationer. För ökat stöd visade sig 
familjemedlemmar och anhöriga vara viktiga. Att ha någon närstående att prata med under 
hela processen underlättade (Ibid.).  
 
”each participant perceived the angioplasty to be a significant event that required them to 
cope in some way.” (Higgins et al., 2001, s. 68). 
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Osäkerhet och ångest 
Det visade sig att patienter påverkades av bakomliggande sjukdom då vardagen förändrades i 
samband med sjukhusbesök (Higgins et al., 2001). Patienter med eller utan tidigare erfarenhet 
från intervention upplevde ångest för det främmande, det man inte visste något om. Ångest 
kunde också orsakas av att sjukdom drabbat hjärtat (Ibid.). Detta stöds av Lundén, Bengtson 
och Lundgrens (2006) samt Heikkilä, Paunonen, Virtanen och Laippalas (1998) studier där 
patienter associerat hjärtat som ett livsviktigt organ och de tar allvarligt på symtomen. Lundén 
et al. (2006) menar att det fanns en rädsla hos hjärtsjuka patienter för att framtiden skulle 
kunna påverkas av sjukdomen.  
 
Patienters upplevelse påverkades av väntetiden innan undersökningen utfördes (Ibid.). Lång 
väntetid inför angiografin var ångesttriggande då det fanns en rädsla för komplikationer. 
Rädsla för att något skulle hända som man själv inte kunde påverka bidrog till att man 
tappade kontroll både psykiskt och fysiskt samtidigt som man upplevde ensamhet 
(Beckerman, Grossman & Marquez, 1995). Det fanns även rädsla för att själva ingreppet 
skulle kunna orsaka mer skada än nytta samtidigt som patienterna ville få diagnos på vad som 
låg bakom symtomen (Lundén et.al, 2006; Stoltz & Willman, 2001). Oavsett oro var 
inställningen till undersökningen hos majoriteten att den var något som måste göras (Higgins, 
et al., 2001). 
 
”The appraisal of the situation included the decision to continue despite anxiety at the 
thought of going through with the procedure.” (Higgins et al., 2001, s. 68). 
 
Inför undersökningen upplevde patienter känslor av ångest, rädsla och depression (Heikkilä et 
al., 1998). Oro för undersökningen skiljde sig beroende av ålder, kön, socioekonomisk 
tillhörighet och utbildning. Rädsla för undersökningen var vanligare hos kvinnliga patienter 
och en intensivare rädsla för undersökningen upplevdes av patienter under 45 år. Patienter 
önskade få diagnos samtidigt som det fanns en rädsla för undersökningens resultat. Att 
undersökningen skulle leda till vidare behandling i form av bypass-operation uttrycktes som 
en stark rädsla. En annan starkt intensiv upplevelse hos patienter var dödsångest (Heikkilä, 
Paunonen, Laippala & Virtanen, 1999) och en förekommande känsla hos patienter inför 
undersökningen var rädsla för smärta i anslutning till koronarangiografin (Ibid.; Stoltz & 
Willman, 2001 ). Patienter med tidigare erfarenhet av undersökningen hade en bättre 
förståelse för det som skulle ske vid interventionen vilket ledde till att de upplevde mindre 
ångest inför ingreppet än de oerfarna patienterna (Mueller, Biswal, Halpern, Kaufman & Lee, 
2000 ). 

Information  
Enligt Beckerman et al. (1995) var information viktigt för att kunna skapa förståelse för målet 
med undersökningen hos patienterna. På grund av rädsla inför undersökningen uppstod en 
önskan att få information om det man inte visste något om för att minska känslan av ångest 
(Ibid.). Inför intervention fann deltagare i Higgins et al. (2001) studie läkare som den 
viktigaste informatören. Det uppskattades att kunna samtala med någon, ha möjlighet att 
kunna ställa direkta frågor och diskutera undersökningen med någon. Kunskap inhämtades 
också via broschyrer men en del patienter föredrog möjligheten att kunna rådfråga personal 
(Ibid.). Att som personal informera patienterna krävde intresse från personalens sida och att 
försäkra sig om att patienten tagit till sig av informationen ansågs som viktigt enligt Lunden et 
al. (2006). Patienterna tog även hjälp av erfarna patienter som tidigare genomgått 
undersökningen för att få ytterligare information vilket ledde till minskad ångest (Higgins et 
al., 2001). En del patienter sökte ytterligare information på egen hand för att hantera stressen. 
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Patienterna uttryckte att informationen borde vara anpassad efter patientens individuella 
behov och sätt att hantera situationen (Beckerman et al., 1995).   
 
 “ The explanations helped; it takes the wonder out of it, the wonder of what is going to 
happen; I know what to expect.” (Beckerman et al., 1995, s. 215). 

Under undersökningen 
Tillit och trygghet 
I Beckermans et al. (1995) studie visade det sig att personalens kompetens, effektivitet och 
professionalism var viktiga aspekter för hur patienten upplevde undersökningen och det 
förbättrade tilliten och tryggheten och gav en ökad garanti för ett positivt resultat. Vidare 
beskriver Beckerman et al. (1995) att patienter upplevde att deras liv låg i någon annans 
händer vilket i sin tur krävde tillit till personalen. Detta stöds även av Lundén et al. (2006) 
som också uttrycker att patienterna noga observerade personalen, hur de agerade, vad som 
sades och hur arbetsklimatet var.  
 
Patienterna kände tillit till läkare och trots att de hade ont ansåg de att läkare gjorde vad de 
kunde (Mueller et al., 2000). Att anpassa informationen individuellt under undersökningen 
var viktigt för att patienten skulle kunna känna delaktighet. Deltagare påpekade också vikten 
av att bli informerade av personal och att bli behandlade med respekt. Andra viktiga aspekter 
var hur personal uppträdde gentemot patienterna, att få patienten att känna sig delaktig och 
om personalen gav intryck av kompetens (Lundén et al., 2006). Deltagare uttryckte att 
individualiserad omvårdnad gav känslan av att personal brydde sig om personen och inte bara 
utförde sitt arbete (Beckerman et al., 1995). 
 
”Professional skill and experience was greatly valued by the patients, it made them feel 
secure and safe” (Lundén et al., 2006, s.282). 

Obehag 
Man kan enligt Mueller et al. (2000) se ett samband mellan välbefinnande och smärta under 
undersökningen då patienter som upplevde mindre smärta var mer tillfredsställda under 
undersökningen. I Geijer och Perslidens (2004) studie som jämförde punktionsställe av arteria 
radialis respektive arteria femoralis visade det sig att patienterna under behandling inte 
upplevde någon skillnad i smärta relaterad till punktionstället. Däremot sågs en signifikant 
skillnad i bröst- och ryggsmärtor mellan grupperna i artikeln vilket, enligt författarna, kunde 
tros bero på att flera i gruppen med femoralispunktion var, på grund av sin sjukdom, ostabila 
patienter vilka löper större risk att uppleva bröstsmärtor. Utförandet och genomlysningstiden 
var dock likvärdiga. Ett problem med radialispunktion är att det är svårare att utföra än 
femoralispunktion men fördelarna med radialispunktion är fler (Ibid.). I Lundéns et al. (2006) 
studie där patienter erfarit punktion av både arteria femoralis och arteria radialis beskrevs 
ingreppet vid arteria radialis vara mer smärtsamt men upplevdes som en positiv skillnad i 
efterhand (Ibid.).  
 
Kravet på sterilitet under undersökningen gör att patienten ligger under sterila lakan där 
undersidan är av plastmaterial. Detta kunde göra att det ofta upplevdes som varmt och fuktigt. 
Undersökningen innebär stillaliggande för patienten vilket kunde orsaka otillräcklig 
blodcirkulation vilket i sin tur leder till kalla extremiteter och känsla av bortdomningar (Ibid.).  
 
”Patients expressed the sheer frustration of not being able to move freely.” (Lundén et al., 
2006, s. 281).  
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Att handskas med situationen  
För alla patienter i Lundéns et al. (2006) studie var information och kunskap viktig för att 
kunna hantera situationen både känslomässigt och fysiskt. En faktor som kunde påverka 
upplevelsen var medicinering med lugnande läkemedel. Detta kunde leda till känslomässig 
avtrubbning, yrsel och upplevelse av kaos. Medicineringen kunde även påverka patientens 
förmåga att ta till sig information under undersökningen, samtidigt som den upplevdes som 
lugnande i en kaotisk situation (Lundén et al., 2006). Om undersökningstiden blev lång 
ökades ångest och rädsla för komplikationer hos patienterna (Beckerman et al., 1995). För att 
minska ångest och stress under undersökningen kunde det vara till hjälp att fokusera på något 
annat. Detta kunde innebära att man under själva undersökningen fann något som 
distraherade, till exempel att titta på klockan eller följa sin undersökning på tv-skärm vilket 
kunde bidra till minskad känsla av ångest (Ibid.; Stoltz & Willman, 2001). En deltagare var 
imponerad av utrustningen vilket bidrog till en positiv upplevelse, en annan person upplevde 
sig trygg genom att kunna följa sin hjärtrytm på monitor (Stoltz & Willman, 2001).  
 
”the constant talking and television took my mind off the test… this decreased time to worry.” 
(Beckerman et al., 1995, s. 216). 
 
Beckerman et al. (1995) visade att patienter fann stöd genom tro och andlighet såväl inför 
som under undersökningen. 

Efter undersökningen 
Lidande 
Enligt Heikkiläs et al. (1999) studie visade att patienters oro för att ligga stilla efter 
undersökningen ökade jämfört med mätningar som gjordes inför, vilket enligt artikeln tros 
bero på att det dels upplevdes som obekvämt men även av patienters rädsla för 
blödningsrisker. Efter undersökningen hade känslan av rädsla flyttats från sjukdomen, 
undersökningen och smärtan till att bli lämnad ensam utan socialt stöd och för att inte kunna 
hantera sjukdomen. Hos patienter som upplevde rädsla för döden innan undersökningen hade 
över hälften av dem kvar den rädslan efter angiografin. Patienter redovisade en ökad 
upplevelse av rädsla orsakad av maskiner och deras buller i en mätning efter utförd 
koronarangiografi (Ibid.). De gånger då undersökningen inte gav något resultat upplevdes 
ensamhet och ökad ångest hos patienterna. Förhoppningarna om en diagnos besvarades inte 
och patienten kände sig besviken (Beckerman et al., 1995).  
 
” Patients have expectations that what nurse predict will come true and sometimes feel misled 
when it does not.” (Lundén et al., 2006, s. 278). 
 
Beroende på vart insticket utfördes påverkades patientens eftervård vilken kunde variera stort. 
Då instickstället var arteria femoralis var eftervården betydligt längre än vid punktion av 
arteria radialis (Geijer & Persliden, 2004). Vid en femoralispunktion blir patienterna 
sängliggande med ett mekaniskt tryck för att minska risken för blödningar. Efter 
femoralispunktion upplevde patienterna i studien av Lundén et al. (2006) frustration över att 
inte kunna röra sig, att fördriva tiden var svårt och timmarna gick långsamt och flera av 
patienterna upplevde smärta speciellt de som hade ryggproblem sedan tidigare.  

Välbefinnande 
När koronarangiografin hade utförts och lett till diagnos upplevde patienterna lättnad över att 
man kunnat få svar på vad som orsakade symtomen och en känsla av att allt var över 
uttrycktes (Lundén et al., 2006; Stoltz & Willman, 2001). Patienter i artiklarna kände 
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tacksamhet för att få hjälp och känslan av att något gjordes för att förbättra hälsan var positiv. 
Detta i likhet med en mätning gjord av Heikkilä et al. (1998) som visade att patienterna 
generellt upplevde minskad rädsla relaterad till koronarangiografi efter undersökningen än 
vad de upplevde innan, vilket enligt författarna till artikeln tros bero på att patienten fick svar 
på undersökningsresultatet i samband med att undersökningen avslutades (Ibid.). Efter 
undersökningen uttryckte en patient att angiografin underlättats av att den nästintill varit 
smärtfri (Stoltz & Willman, 2001).  
 
” Now when he feels the chestpain he knows exactly what it is and now he feels that he can go 
on with his life” (Stoltz & Willman, 2001, s. 26). 
 
Beckerman et al. (1995) menar att genom att låta patienter återberätta hur ingreppet gått till 
möjliggjordes tillfälle för patienten att få ventilera och prata med personal om ingreppet vilket 
upplevdes som positivt då situationen uppfattats som allvarlig och ångestladdad.  

DISKUSSION  
 
I denna litteraturstudien undersöktes upplevelsen av undersökningen och vad den kan 
innebära för patienter. Resultatet presenterades efter de domäner som uppkom då känslor 
inför undersökningen kan påverka hur upplevelsen erfars av patienter under undersökningen. 
De viktigaste fynden för litteraturstudien var att patienter upplevde osäkerhet och ångest inför 
koronarangiografin men med information kunde ångestnivån minskas. Under undersökningen 
upplevdes distraktion viktigt för att kunna fokusera på något annat. Patienter upplevde att 
arteria radialispunktion underlättade eftervården och det påverkade hela upplevelsen av 
undersökningen. 

Metoddiskussion 
Valet av litteraturstudie gjordes då det var patienters upplevelser som skulle undersökas vilket 
kräver etiskt tillstånd för intervjustudie och utsatt tid gjorde att det inte fanns utrymme för 
detta. Istället gjordes en litteraturstudie för att analysera redan befintlig forskning inom 
området och sammanfoga detta till ny kunskap. I en intervjustudie hade det varit möjligt att 
undersöka den tänkta abstrakta företeelsen, för att få en djupare förståelse av upplevelsen 
inom koronarangiografi. Enligt Dahlberg (1997) kan man genom intervjuer belysa företeelser 
i ett livsvärldsperspektiv och på så vis skapa en helhetssyn av det vi erfar.   
 
Inom området radiologi riktar sig mycket forskning mot medicin och diagnostik vilket har 
gjort det svårt att finna artiklar om upplevelsen av koronarangiografi. Utbudet av 
vetenskapliga artiklar begränsas av publiceringars tillgänglighet då avgiftsbelagt medlemskap 
krävs för tillgång till materialet. Materialbristen är en begränsning för studien, dock är 
relevanta artiklar funna. Valet av sökord försvårades då samma företeelse beskrivs på olika 
sätt, med olika ord, av olika författare. Genom flertalet sökningar har de mest relevanta 
sökorden valts ut. Sökningen har utförts systematiskt men på grund av det stora antalet 
artikelträffar har redovisningen problematiserats. Samma artiklar har kommit fram i träfflistan 
flera gånger i olika sökningar och olika databaser. Det redovisas även ett stort antal 
artikelträffar men trots det handlar få av dem om omvårdnad vid koronarangiografi. En 
bidragande faktor till det stora antalet träffar är att artiklar som studerat angiografi inom 
datortomografi och magnetresonanstomografi även redovisats i träfflistan, dessa ingår dock 
inte i studien. Med mer material hade troligen fler aspekter av upplevelsen kunnat studeras. 
Då det inte fanns så mycket forskat om upplevelsen av koronarangiografi har litteraturstudien 
tagit del av befintlig forskning för att försöka visa vikten och behovet av mer forskning 
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nationellt. Det hade varit önskvärt med fler svenska studier för att resultatet bättre kan 
appliceras och vara aktuellt inom svensk hälso- och sjukvård. Då undersökningen, 
koronarangiografi, enligt Vårdförbundet (2007) ingår i röntgensjuksköterskans kompetens 
behövs skandinavisk forskning där yrkesrollen är likvärdig. Andersson et al. (2008) beskriver 
i sin studie att röntgensjuksköterskans yrkesroll i skandinavien är unik.  
 
I sökningen har årtalsbegränsningar inte gjorts då alla studier av patienters upplevelse av 
koronarangiografi var av intresse. Detta tros inte påverka resultatet då upplevelsen av 
koronarangiografin anses vara individuell samt att undersökningsmetodiken inte förändrats i 
stort över tid. Sekundärsökningen var ett sätt att effektivisera materialinhämtningen under 
utsatt tid för examensarbetet. Detta stöds av Friberg (2006) som menar att sekundärsökning 
innebär att användbara artiklar hämtas genom att exempelvis läsa igenom referenslistor. 
Databassökningen har på detta sätt kompletterats vilket utökade materialet. Författarnas 
språkkunskaper påverkade valet av de artiklar som valts ut men det mest förekommande är att 
vetenskapliga artiklar är publicerade på engelska i de valda databaserna. Detta stöds av 
Segesten i Friberg (2006) som menar att det officiella språket för vetenskapen numera är 
engelskan. 
 
På grund av materialbristen har artiklar inkluderats inom det närliggande området 
intervention. Det är vanligt förekommande att en intervention genomförs i anslutning till 
koronarangiografin, med samma medverkande personal, och därför valdes dessa artiklar att 
inkluderas. Detta kan ha påverkat utfallet av upplevelsen då ingreppet blir något större, 
undersökningstiden något längre och innebörden förändras. Det fanns även svårigheter att 
särskilja upplevelserna av koronarangiografi från intervention. De inkluderade artiklarna 
behandlade upplevelsen före undersökningen, under undersökningen och efter 
undersökningen för att det sågs som ett problem att sätta en given tid av undersökningen från 
början till slut. Alla händelser inför koronarangiografin sågs som värdefulla då de påverkade 
helheten. Patienters reflektioner efter undersökningen inkluderades då upplevelser under 
undersökningen kom fram. Däremot valdes eftervården på avdelning att inte fokuseras på då 
omvårdnadsforskning inom radiologi var det primära. Det var även en avgränsning för att 
litteraturstudien skulle vara hanterbar i storlek inom given tid.  
 
Genom kategoriindelning effektiviserades arbetet. Med poängsystemet graderades artiklarna i 
intervallerna låg, medelgod och god kvalitet. Ingen artikel graderades som låg kvalitet vilket 
tros bero på den tidigare kategoriindelningen som gallrade bort artiklar med sämre kvalitet. 
Detta har bidragit till att tiden utnyttjats bättre då endast relevanta artiklar granskats djupare 
samt att artiklarna lästs flera gånger vilket lett till en djupare förståelse av innehållet, detta i 
enlighet med Polit och Beck (2009). I ett försök att anpassa granskningsmallen till både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar upptäcktes en svaghet i omfånget av kvalitetskriterier för 
de kvantitativa artiklarna, vilket har kompenserats med ytterligare granskning av dessa. 
 
I litteraturstudien inkluderades både kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket försvårade 
analysen då meningsbärande enheter togs fram. Detta på grund av att upplägget av resultatet i 
kvantitativa artiklar skiljer sig då en del information redovisas i tabeller. För att undvika att de 
meningsbärande enheterna tagits ur sitt sammanhang har även information från tabeller vägts 
in. Därför har menigsbärande enheter från artiklarnas diskussion inkluderats. Kvalitativa och 
kvantitativa artiklar har berikat materialet då både fenomen och orsak kan tolkas och 
beskrivas. Enligt Eliasson (1994) kan både kvalitativa och kvantitativa data vara till nytta 
under hela forskningsprocessen för att kunna beskriva och belysa företeelser och få en djupare 
förståelse. Vid kvantitativ forskning hämtas bevis från empirin och klinisk bedömning för att 
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ge information om patienter. Kvalitativ forskning är lika användbar särskilt när 
röntgensjuksköterskor önskar få information om hur vårdtagare upplever fenomen (Hafslund, 
Clare, Graverholt & Wammen Nortvedt, 2008). 
 
Författarnas förförståelse innebar att kunskap inom området gjorde att artiklarnas innehåll 
lättare kunnat tas in. Genom att vara medveten om förförståelsen har förhastade slutsatser 
undvikits, och förförståelsen tros inte ha förändrat analysen då det var patienters upplevelse 
som beskrivits. Utan förförståelse kan verkligheten inte studeras, allt vi ser är utifrån aspekter 
(Ödman, 2007). Studierna som valts har uppvisat etiska ställningstaganden vilket var ett krav 
som ställdes för att ingå i litteraturstudien, detta för att individer som ingått i studierna inte har 
utnyttjats (World Medical Association, 2008).  Allt som framkommit i litteraturstudien har 
värderats och diskuterats tillsammans mellan författarna vilket ger en högre trovärdighet av 
resultatet.  

Resultatdiskussion 
Att få symtom från hjärtat innebar att livsvärlden förändrades. Enligt en studie av Lainscak 
och Keber (2003) upplevde mer än hälften av deltagarna att symtom från hjärtat orsakade 
depression, ångest och stress samt nedsatt kognitiv funktion. Patienter med hjärtsjukdom 
upplever en begränsning av livskvaliteten med såväl fysisk som psykologisk påverkan (Ibid.). 
Då en patient blir hjärtsjuk påverkas dennes livsvärld vilken bör vara en utgångspunkt i 
patientens vård. Det visade sig i Condon och McCarthys (2006) studie att patienter som 
genomgått hjärtinfarkt hade ett behov av att motiveras till ett normalt liv igen. Hjärtinfarkten 
lämnar en ovisshet och ångest hos patienten. Livsstilsförändringar under rehabiliteringen 
upplevdes som svårare än vad man trott (Ibid.). För att kunna påbörja en livstilsförändring 
behövs en diagnos, och koronarangiografi kan ge en förklaring till vad som orsakar 
symtomen. En diagnos som leder till behandling kan ge patienten förhoppningar om att återfå 
ett normalt liv. Patienter önskar få resultat samtidigt som det finns en oro för ett negativt 
undersökningsresultat, vilket kan bero på att patienterna är oförberedda på vad diagnosen kan 
innebära och hur den påverkar framtiden. Att som röntgensjuksköterska förstå vad patienten 
genomgått innan koronarangiografin och förstå diagnosens betydelse för patienten skapas 
möjlighet att sätta sig in i patientens livsvärld. Detta kan i sin tur leda till att bygga upp en 
grund för en god vårdrelation. 
 
Patienter som genomgår koronarangiografi kan i samband med undersökningen uppleva 
ångest i någon form. Detta kan vara relaterat till hjärtsjukdom men även till undersökningen i 
sig. Det framkom i litteraturstudiens resultat att det finns en rädsla för att koronarangiografin 
skulle leda till bypass operation, vilket är ett större ingrepp då det innebär öppen operation. 
Enligt Radcliffe, Harding, Rothman och Feder (2009) vet de flesta patienterna inte vad 
angioplastik innebär utan förväntar sig öppen operation. Dessa patienter känner en stor lättnad 
då angioplastik upplevs som ett mindre stressande ingrepp. Patienterna upplever rädsla inför 
undersökningen på grund av bristfällig information och kunskap om ingreppet. Detta lidande 
kan motverkas genom tydliga instruktioner inför ingreppet. För att öka patienters 
tillfredsställelse inför undersökningar ses information som det viktigaste verktyget. De 
patienter som fick tillgång till både muntlig och skriftlig information graderade högre 
belåtenhet än de som bara fick muntlig information (Davies et al., 2004). Som 
litteraturstudiens resultat visar finns det en önskan från patienternas sida av att bli informerade 
om undersökningen. Tidigare forskning av Davies et al (2004) inom det närliggande området 
interventionell radiologi pekar på att patienters välbefinnande kan ökas med hjälp av 
tillräcklig information. De menar även att specialiserad personal kan förbättra informationen 
om undersökningen och öka mottagligheten (Ibid.). Information minskar ångest och därmed 
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lidande. Litteraturstudiens resultat stöds av Mott (1999) som menar att onödig stress och 
ångest minskar om patienter förbereds med undervisning innan undersökningen.  
 
Resultatet av litteraturstudien visade att patienter intar en passiv roll och litar på läkarens 
kompetens för att slippa tänka på komplikationer. Förnekelsen av komplikationerna var ett 
sätt att minska ännu en ångesttriggande faktor då det fanns en rädsla för händelser som man 
inte kunde påverka. Enligt en studie av Calman (2006) väljer patienter att inte ifrågasätta 
vårdpersonalens kompetents utan litar på deras kompetens som ett sätt att handskas med 
situationen. En annan aspekt av passivt deltagande framkommer i Radcliffe et al. (2009) 
studie där patienter inte vill ta beslut i något de inte anser sig ha kunskap om utan litar på 
läkarens beslut. Det behövs därför tillfällen då patienten uppmuntras till delaktighet och 
patienter bör få möjlighet att ta ställning till aktivt eller passivt deltagande. Att som personal 
försäkra sig om att patienten har det så bra som möjligt i sin situation gör att välbefinnande 
kan ökas. 
 
Kommunikation har visat sig minska ångest, öka delaktighet och förbättra återhämtningen hos 
patienten (Davies et al., 2004). Inför undersökningen söker patienter information på olika sätt 
men dialog uppskattas då frågor kan besvaras. Enligt Widäng, Fridlund och Mårtensson 
(2007) uttryckte patienter att de vill vara delaktiga i att fatta beslut och tillit skapades genom 
att patienten och vårdgivaren erkände varandras kunskap och erfarenhet. Att visa intresse och 
öppenhet för patienten bidrar till en god vårdelation och litteraturstudiens resultat visade att 
detta även krävs för att skapa förutsättningar för en bra undersökning. En del av omvårdnaden 
som personalen utför innebär att svara för patientens känsla av trygghet.  
 
I likhet med litteraturstudiens resultat menar Davies et al. (2004) att patienter som tidigare 
genomgått undersökningen hade en ökad förståelse för det som skulle hända. Däremot hade 
de inte mindre ångest än oerfarna patienter (Ibid.). Detta kan bero på att patienter som tidigare 
genomgått undersökningen har lättare att ta till sig information som ges, däremot ses ingen 
skillnad i att erfarna patienter skulle förstå vad undersökningen innebär bättre än oerfarna 
patienter. Erfarenhet är ingen garanti för att situationen skall upplevas mindre ångestladdad. 
Patienter kan uppleva ett lidande oberoende av tidigare erfarenhet. Alla patienter bör därför 
erbjudas samma förutsättningar där situationen anpassas efter individen för att kunna öka 
välbefinnande. Informationen måste därmed individualiseras vilket litteraturstudiens resultat 
tyder på. 
 
För att underlätta ångesten under undersökningen letade patienter efter något annat att 
fokusera på. Distraktion kunde till exempelvis vara att patienten intresserade sig för sin egen 
undersökning och följde den på tv-skärmen. Detta stöds av Bally, Campbell, Chesnick och 
Tranmers (2003) studie där distraktion i form av musik har visat sig ge en lugnande effekt för 
patienten vilket i sin tur påverkade upplevelsen av koronarangiografin. Handledning kan vara 
ett sätt att fokusera på något annat. Handledning kan betyda att få förklarat för sig vad 
undersökningen visar och vad som kan ses på monitorer och på så vis känner sig patienten 
mer delaktig i sin undersökning. Handledning kan även innebära information under själva 
undersökningen: genom handledning kan man öka patienters delaktighet med hjälp av dialog 
(Andersson et al., 2008). Om röntgensjuksköterskan ser sina specialiserade tekniska 
kunskaper som fördelaktiga för handledningen bör dessa utnyttjas och på så vis kunna bidra 
till en bättre omvårdnad. Däremot visar en sammanställning av Bull och FitzGerald (2006) 
inom ett närliggande område om operationssjuksköterskor att tekniken distanserar personalen 
från patienten och att den försämrar kvaliteten på omvårdnaden samt undertrycker patientens 
fysiska välbefinnande. Detta motsägs i Alfredsdottir och Bjornsdottirs (2008) studie som 
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menar att teknisk kompetens och omvårdnad är beroende av varandra för att kunna erbjuda en 
god vård.  
  
Undersökningen kunde försvåras av att upplevelser av obehag, det vill säga fysiska eller 
psykiska bekymmer, kunde förekomma hos patienterna. Röntgensjuksköterskan bör ha 
kunskap om detta för att kunna erbjuda vård efter patientens behov. Litteraturstudiens resultat 
visade att för- och nackdelar vägdes in för patienter som genomgick arteria radialispunktion. 
Arteria radialispunktion upplevdes av de patienter som tidigare genomgått femoralispunktion 
som smärtsammare under undersökningen men eftervården underlättades då man generellt 
hade kortare vårdtid i sängläge. I motsatts till litteraturstudiens resultat där det visade sig att 
undersökningstiden inte skiljde sig mellan punktionsställena visar Yiğit et al. (2006) att det 
finns en skillnad i undersökningstid, då radialispunktion kan ta längre tid. Utdragen 
undersökningstid kan i sin tur leda till ökad ångestnivå hos patienterna samt antingen förlänga 
eller öka fysiska obehag i form av stillaliggande för patienten. Det påverkar därmed både det 
fysiska och psykiska lidandet. För att underlätta för patienten kan röntgensjuksköterskan bidra 
med stöd och information om varför tiden förlängs.  
 
Krav på personalen på röntgenavdelningen ställs i form av hög kompetens i omvårdnad och 
specialiserad kunskap om medicinska och medicinsktekninska områden (Andersson et al., 
2008). Professionen som röntgensjuksköterska innebär bland annat att ha förståelse för hur 
patienter upplever undersökningar. Att sätta sig in i patientens livsvärld och kunna värdesätta 
och respektera patienters erfarenhet är viktigt för att kunna erbjuda en individualiserad vård. 
En god vårdrelation skapar förutsättningar för dialog mellan vårdare och patient vilket kan ge 
en ökad förståelse för undersökningen eller behandlingen och där patienten kan känna 
delaktighet i beslutsfattandet. Genom att känna kontroll över situationen kan patienten 
uppleva ökat välbefinnande. Enligt Andersson et al. (2008) innebär professionell omvårdnad 
att ge stöd och kunna se vad som är viktigt för just individen man har framför sig. De 
vårdåtgärder som framkommer som viktigast i litteraturstudien tycks vara att individanpassa 
informationen samt att finnas tillgänglig. Vårdåtgärder som lindrar lidande gör att patienten 
känner sig väl omhändertagen. Enligt yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor ingår det i 
professionen att bevara patientens integritet och att kunna informera och ge stöd vid 
undersökningar och behandlingar (Vårdförbundet 2009). Det behövs mer forskning inom 
professionen röntgensjuksköterska för att nå evidensbaserad kunskap (Hafslund et al., 2008).  
 
Det behövs mer forskning om patienters upplevelse under koronarangiografin för att kunna 
utvärdera de rutiner som finns och deras betydelse för patienten. Att vid undersökningen 
kunna prioritera omvårdnadshandlingar och ta beslut i den situation man befinner sig kan göra 
stor skillnad för patienten. Med mer individualiserad omvårdnad kan patienters önskemål 
tillgodoses på ett mer önskvärt sätt vilket kan öka patientens välbefinnande och att förstå vilka 
känslor som väcks under undersökningen gör att man kan utveckla vården och finna åtgärder. 
För att kunna applicera resultatet nationellt behövs mer forskning från Sverige. 

Slutsats 
Patienter upplever symtom från hjärtat som ångestladdat då det upplevs som ett livsviktigt 
organ, och i och med detta kan patientens livsvärld förändras. Upplevelsen av 
koronarnagiografi börjar då patienten får besked om att undersökningen skall utföras. Inför 
undersökningen ansåg patienter att information var viktigt för att känna lägre nivå av ångest 
och därmed lidande. För bäst tillfredställelse av information önskas både skriftlig och muntlig 
information samt tillfälle till att kunna ställa frågor och diskutera undersökningen. En god 
vårdrelation leder till ett gott klimat där trygghet och tillit kan ta plats. Individualiserad 
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information är viktig för alla patienter oavsett tidigare erfarenhet. Saknas kunskap om 
undersökningen leder det till ett passivt deltagande som att överlåta beslutsfattandet till 
personal. Under undersökningen finns det en önskan om delaktighet – patienterna intresserar 
sig för undersökningen och vill förstå vad som sker och därför ses handledning från 
personalen som viktig där den kan fungera som stöd för undervisning. Detta gör att patienter 
distraheras från ångesttriggande faktorer och det som känns främmande och istället skapas 
möjlighet till att fokusera på något positivt vilket leder till ökat välbefinnande. Vad patienter 
upplever inför undersökningen från det att besked lämnas fram till utförande påverkar hur 
hela undersökningen upplevs. Helheten av upplevelsen inkluderar även de reflektioner som 
förs efter undersökningen. Efter utförd koronarangiografi ges oftast en diagnos på plats vilket 
gör undersökningen speciell och i och med detta kan diagnosbeskedet påverka hur 
undersökningen upplevs av patienten. Det behövs mer forskning inom radiologi med såväl 
patient- som personalperspektiv med fokus på omvårdnad för att kunna utveckla och förbättra 
kvaliteten på vården och sträva efter att få den individualiserad. 
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Artikelsökning       
Databas Sökord Avgränsning Antal 

träffar 
Lästa 

abstrakt 
Valda 

artiklar 
Cinahl Coronary 

angiography 
Not: tomography 
[coronary 
angiography] 

Peer reviewed, 
English, Abstract 

171 20 4 

Cinahl Angiography 
Patient 
Nursing 

Peer reviewed, 
English, Abstract 

79 1(1) (1) 

Cinahl Coronary 
Radiology 

Peer reviewed, 
English, Abstract 

16   

Cinahl Coronary 
Radiology Patient 

Peer reviewed, 
English, Abstract 

9   

Cinahl  Coronary 
angiography, 
Experience  
[coronary 
angiography] 

Peer reviewed, 
English, Abstract 

10 4 (1) 

Cinahl Patient Fear 
Cardiac 

Peer reviewed, 
English, Abstract 

63 7(3) 2(2) 

SveMed+ Coronary 
Angiography 

Abstract/fulltext 65 1  

ELIN Coronary 
Angiography 

 565   

ELIN Coronary 
Angiography 
Nursing 

 53 2 (1) 

ELIN Patient Fear 
Cardiac 

 58  (1) 

PubMed Coronary 
Angiography 

English, Abstract, 
Nursing journals 

65   

PubMed Coronary 
Angiography 
Nursing 

English, Abstract, 
Nursing journals 

65 3(4) (4) 

PubMed Patient 
Experience 
Angiography 

English, Abstract 4722   

PubMed Patient 
Experience 
Angiography 

English, Abstract, 
Nursing journals 

17 1(1) (1) 

PubMed Patient Fear 
Cardiac 

English, Abstract 77  (2) 

MEDLINE Coronary + 
Angiography 

English, Abstract, 
Review articles 

2424   

MEDLINE Coronary + 
Angiography + 
Nursing 

English, Abstract, 
Review articles 

15   

Artiklar inom parentes är funna i tidigare sökning. Artiklar inom hakparentes är prioriterade.
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Tabellredovisning     
  
 Tabell 1, Kategoriindelningstabell 

 
 Tabell 2, Analysfrågetabell 

 
 Tabell 3, Kategoritabell 

 Beckerman 
et al.,(1995) 

Geijer & 
Persliden,  
(2004) 
 

Heikkilä 
et al., 
(1998) 

Heikkilä 
et al., 
(1999) 

Higgins 
et al., 
(2001) 
 

Lundén 
et al., 
(2006) 
 

Mueller 
et al., 
(2000) 

Stoltz & 
Willman 
(2001) 
 

Kategori 
I 

X   X  X  X 

Kategori 
II 

 X X  X  X  

 Beckerman 
et al., (1995) 

Geijer & 
Persliden,  
(2004) 
 

Heikkilä 
et al., 
(1998) 

Heikkilä 
et al., 
(1999) 

Higgins 
et al., 
(2001) 
 

Lundén 
et al., 
(2006) 
 

Mueller 
et al., 
(2000) 

Stoltz & 
Willman 
(2001) 
 

Vilka 
känslor 
kan 
väckas 
vid en 
koronara
ngiografi
? 

X  X X  X  X 

Hur 
upplever 
patienten 
ingreppet
? 

X X  X X X X X 

 Beckerman 
et al.,(1995) 

Geijer & 
Persliden,  
(2004) 
 

Heikkilä 
et al., 
(1998) 

Heikkilä 
et al., 
(1999) 

Higgins 
et al., 
(2001) 
 

Lundén 
et al., 
(2006) 
 

Mueller 
et al., 
(2000) 

Stoltz & 
Willman 
(2001) 
 

Inför undersökningen 
Hopp och 
stöd 

    X   X 

Osäkerhet 
och ångest 

X  X X X X X X 

Information X    X X  X 
Under undersökningen 
Tillit och 
trygghet 

X     X X X 

Obehag  X    X   
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 Beckerman 
et al.,(1995) 

Geijer & 
Persliden,  
(2004) 
 

Heikkilä 
et al., 
(1998) 

Heikkilä 
et al., 
(1999) 

Higgins 
et al., 
(2001) 
 

Lundén 
et al., 
(2006) 
 

Mueller 
et al., 
(2000) 

Stoltz & 
Willman 
(2001) 
 

Att 
handskas 
med 
situationen 

X     X  X 
 

Efter undersökningen 
Lidande X X X X  X X  
Välbefinna
nde 

  X X  X  X 



Bilaga 3 
 

 
 

 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning  
Mall framtagen med hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Friberg (2006) 
 
Frågor      Ja /Nej 
Leder bakgrund och problemformulering fram till studiens syfte?   □□□□ 

– Hur avgränsas problemet?     

Är syftet tydligt formulerat?    □□□□ 

Finns frågeställningar och är de i sådana fall tydligt formulerade?  □□□□ 

Motsvarar titeln studiens innehåll?    □□□□ 

Återger abstraktet studiens innehåll?    □□□□ 
Hur är metoden beskriven?      

Är designen relevant för syftet?    □□□□ 

Är urvalsmetoden beskriven?    □□□□ 

– Är denna relevant för syftet?    □□□□ 

Är inklusions och exklusions kriterier beskrivna?   □□□□ 

– Är dessa relevanta?     □□□□ 
Hur genomfördes datainsamlingen?     

Hur analyserades data?      

Hänger metod och design ihop?     □□□□ 
Vad visar resultatet?      
Besvarades studiens frågeställningar?    □□□□ 

Besvarades studiens syfte?     □□□□ 
Hur har författarna tolkat studiens resultat?    

Anges var studien genomfördes?    □□□□ 

Anges när studien genomfördes?    □□□□ 
Vilka argument förs fram i metoddiskussionen?     

Beskrivs forskningsetiska aspekter?    □□□□ 

Diskuteras intern validitet?     □□□□ 

Diskuteras extern validitet?    □□□□ 

Diskuteras studiens kliniska värde?    □□□□ 
– Vilka slutsatser drar författarna?    

 

Föreslår författarna framtida forskning?    □□□□
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Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod     Urval Resultat   Etiska övervägande Kvalitet 

Beckerman, 
A., Grossman, 
D. & 
Marquez, L. 
(1995) 
USA 
 

Att identifiera 
patienters 
erfarenheter av 
hjärtkateter 
insättning. 

Fenomenologisk 
intervjustudie 
med deskriptiv, 
kvalitativ ansats. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Sedan 
analyserades 
materialet enligt 
Colaizzi i fem 
steg.   

Tio män mellan 44-73 år 
som genomgått sin första 
hjärtkateter insättning.  
Patienter som inte pratade 
engelska, var extremt 
oroliga, allvarligt sjuka 
eller hade historia av 
psykisk störning var 
exkluderade från studien. 

Deltagarna beskrev 
känslor av att förlora 
den fysiska kontrollen 
och sitt personliga jag; 
en ökad känsla av 
rädsla för det okända 
under studien och 
speciellt för resultat 
som skulle kunna 
påverka deras framtid; 
fokus på tid och dess 
relation till 
komplikationer; ett 
behov av att inte vara 
ensam och inte bli 
isolerad efter 
undersökningen; en 
medvetenhet att andra 
vill en väl och tillit till 
personalens 
kompetens. 

Informerat 
samtycke gavs av 
deltagare inför 
studien. 
Sjuksköterska på 
plats förklarade 
syftet med studien 
för deltagarna och 
hur 
undersökningen 
skulle gå till. 

God kvalitet. 
Bakgrunden leder 
fram till syftet, 
metoden är väl 
beskriven, urval 
är beskrivna samt 
etiska aspekter. 
Resultatet har 
tolkats och en 
rimlig diskussion 
förs. 
Begränsningar av 
studien 
diskuteras. 

Geijer, H. & 
Persliden, J. 
(2004) 
Sverige 
 

Syftet med 
studien var att 
utvärdera 
strålningsdos och 
patienters obehag 
och smärta då 

Kvantitativ ansats 
där två grupper 
jämfördes. Dos-
area produkt 
mättes icke-
slumpmässigt hos 

Under åren 2000-2001 
inkluderas 114 patienter 
där femoral punktion 
användes. År 2002-2003 
valdes en ny grupp 
patienter ut där radial 

Stråldosen var något 
högre vid radial 
punktion än vid 
femoral punktion. 
Undersökningstiden 
var likvärdig. 

Efter 
undersökningen 
lämnade alla 
patienter 
informerat 
samtycke. 

Medelgod  
kvalitet. 
Bakgrunden leder 
fram till syftet. 
Metoden är väl 
beskriven med 

Artikelöversikt 
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Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod     Urval Resultat   Etiska övervägande Kvalitet 

man punktion 
utförts i radial 
artär jämfört med 
femoral artär vid 
PCI. 

alla deltagare. 
Deltagare fick 
svara till 
frågeformulär om 
obehag och 
smärta under och 
efter 
undersökningen. 
Strålningsdosen 
blev analyserad 
med T2-test, 
smärta mättes 
med VAS-skala 
och smärta och 
obehag har 
jämförts med 
icke-parametrisk 
Mann- Whitney 
U-test.  

punktion användes, antalet 
var 55. Exklusionskriterier 
var akuta 
hjärtinfarktsundersökning
ar då de enligt rutin 
använde femoral 
punktion.  

Eftervården var 
betydligt längre vid 
femoral punktion. 
Dessa patienter 
upplevde även mer 
bröst- och ryggsmärtor 
under undersökningen 
samt upplevde mer 
ryggsmärtor efter 
undersökningen. Vid 
femoral punktion var 
det fler patienter som 
behövde smärtlindring 
efter undersökningen 
men upplevde mindre 
obehag under 
undersökningen än 
patienter vid radial 
punktion.  

urval, etiska 
aspekter och 
analysmetod. 
Resultatet 
redovisas på ett 
bra sätt. Resultat 
och brister av 
undersökningen 
diskuteras.  

 
Heikkilä, J., 
Paunonen, M., 
Virtanen, V. 
& Laippala, P. 
(1998) 
Finland 

Syftet med 
studien var att 
beskriva och 
utvärdera 
instruments 
förmåga att få 
fram information 
om närvaro och 

En pilot studie 
har legat till 
grund för denna 
studie med 
kvantitativ ansats. 
Patienters rädsla 
mättes med 
Visual Analogy 

500 deltagare där 
inklusionskriterierna var 
att patienten hade en 
planerad coronar 
angiografi utan planerad 
behandling. De skulle 
kunna läsa, skriva och tala 
finska. De skulle inte vara 

Minst 80 % av 
patienterna 
rapporterade rädsla 
relaterad till coronar 
angiografi. 
Sjuksköterskorna 
värderade patienterna 
räddare än vad 

Syftet med studien 
förklarades för 
patienterna samt 
fördelarna och 
risker. Deltagarna 
lovades 
konfidentialitet och 
gav informerat 

God kvalitet 
Studiens bakrund 
leder fram till 
syftet. Metoden 
är tydligt 
beskriven samt 
de skalor som 
används. 
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Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod     Urval Resultat   Etiska övervägande Kvalitet 

intensitet av 
rädsla före, under 
och efter coronar 
angiografi.  

Scale (VAS), 
Hospital Anxiety 
and Depression 
Scale (HAD) och 
State-Trait 
Anxiety 
Inventory (STAI). 
Även fysiologiska 
mätningar, såsom 
blodtryck och 
puls, mättes. 
Sjuksköterskor 
graderade VAS-N 
och mätte 
blodtryck och 
puls. Analysen 
genomfördes med 
diverse test: 
för att se 
sambanden 
mellan rädsla och 
ångest användes 
Pearson´s 
korrelationstest. 
Den signifikanta 
skillnaden 
fastställdes med 

förflyttade från något 
annat sjukhus och inte 
vara akuta patienter. 61 
patienter nekade att 
deltaga. 53 patienter gick 
med på att 
sjuksköterskorna skulle 
observera dem men ville 
inte svara på 
frågeformuläret. 8 
patienter exkluderades då 
de kom polikliniskt. Av 
378 patienter så svarade 
113 endast på en av två 
instrument och 25 
patienter utvärderades inte 
av personal och valdes 
därför bort. Slutligen 
ställde 243 patienter upp 
att delta i studien. 
Personal som medverkade 
i studien var 46 
sjuksköterskor och 7 
undersköterskor, samtliga 
med minst 7 års erfarenhet 
av coronar 
angiografipatienter.  

patienterna upplevde 
att dem var. En 
tredjedel av 
patienterna upplevde 
ökad rädsla efter 
undersökningen. De tre 
mätmetoderna som 
användes ger reliabel 
information om rädsla 
då alla tre visade 
liknande resultat. De 
fysiska mätningarna 
visade på små 
signifikanta skillnader.

samtycke. Studien 
var godkänd av 
sjukhusets etiska 
kommitté.  

Inklusion, 
exklusion och 
bortfall är 
beskrivet samt 
etiska aspekter. 
Resultatet jämför 
mätningarna och 
utifrån det ges ett 
resultat. 
Diskussionen tar 
upp brister i 
mätningarna, 
samt likheter och 
skillnader med 
tidigare 
forskning. 
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Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod     Urval Resultat   Etiska övervägande Kvalitet 

ett students t-test. 
 

Heikkilä, J., 
Paunonen, M., 
Laippala, P. & 
Virtanen, V. 
(1999) 
Finland 

Syftet med 
studien var att 
identifiera 
patienters 
orsaker till rädsla 
och intensiteten 
av rädslan 
relaterad till 
coronar 
angiografi. Det 
ultimata målet 
var att utveckla 
vården så att den 
bättre kunde 
möta de 
individuella 
behoven hos 
patienterna. 

Studie med 
kvantitativ ansats 
där deskriptiv 
statistik användes 
för att undersöka 
demografiska 
data. Instrument 
som användes för 
att mäta 
patienters rädsla 
var Visual 
Analogy Scale 
(VAS), samt en 
10 punktsskala av 
Likert-typ med 26 
påståenden för att 
mäta vilka 
orsaker som 
skapar rädsla. En 
korstabell 
användes för att 
analysera de 
första insamlade 
data. För att 
jämföra rädslan 

Inklusionskriterier var att 
patienterna hade en 
planerad coronar 
angiografi utan någon 
planerad behandling. Man 
skulle kunna läsa, skriva 
och tala finska. 500 
patienter valdes. 77 % av 
informanterna lämnade 
informerat samtycke, 
övriga exkluderades. 8 av 
dessa valdes bort på grund 
av att de var polikliniska. 
Totalt deltog 378 
patienter.  

Resultaten visar att 
intensiteten av rädsla 
varierar beroende av 
orsaken till rädsla. 
Starkast intensitet av 
rädsla berodde på 
rädsla inför bypass 
operation. Signifikant 
ökning kunde ses för 
rädsla att bli 
sängliggandes efter 
undersökningen och 
rädsla för bristande 
socialt stöd. Efter 
coronar angiografi 
kunde man se en 
minskning av rädsla  
för: sjukdomen, 
undersökningen, 
resultatet av 
undersökningen, 
smärtan, bypass 
operation och 
angioplastik.  

Studien var 
godkänd av 
sjukhusets etiska 
kommitté. Syftet 
med studien 
förklarades för 
patienterna samt 
fördelarna och 
risker. Deltagarna 
lovades 
konfidentialitet och 
gav informerat 
samtycke. 

Medelgod 
kvalitet. 
Bakgrunden leder 
fram till syftet. 
Syftet är tydligt, 
dock finns en 
annan egentlig 
orsak till studien. 
Metoden är väl 
beskriven. 
Resultatet 
presenteras med 
tabeller och 
diskuteras samt 
jämförs med 
tidigare 
forskning. Det 
finns brister i 
diskussion kring 
validitet. De 
föreslår vidare 
forskning. 
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Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod     Urval Resultat   Etiska övervägande Kvalitet 

före och efter 
coronar 
angiografi 
användes students 
t-test. Chi-två test 
användes för att 
se sambanden 
mellan 
demografisk data 
och annan rädsla. 
Statistisk analys 
utfördes med 
Statistica/Win. 
Frågeformulär 
som patienterna 
svarade på fylldes 
i innan coronar 
angiografi 
utfördes och en 
till efter. 

Higgins, M., 
Dunn, S. & 
Theobald, K. 
(2001) 
Australien 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
deltagares 
upplevelser av 
förberedelser 
inför 

Semistrukturerad 
intervjustudie 
med en kvalitativ 
ansats. Teoretiskt 
urval.  
Ordagrann 
transkribering 

Åtta män och tre kvinnor 
intervjuades 1 månad efter 
utskrivning från sjukhuset. 
Informanterna var över 18 
år och talade engelska.  

Dataanalysen ledde 
fram till tre kategorier: 
medvetenhet av 
problemet eller 
situationen, hur löstes 
problemet samt 
resultatet av 

Sjukhusets etiska 
kommitté 
godkände studien.  
Deltagarna gav 
informerat 
samtycke samt 
hade rätten att 

Medelgod 
kvalitet. 
Bakgrunden leder 
fram till syftet 
som dock ändras 
i studien. 
Metoden är 
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Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod     Urval Resultat   Etiska övervägande Kvalitet 

angioplastik. analyserades till 
meningsbärande 
enheter. Därifrån 
togs 
huvudkategorier 
fram.  

hanteringen av 
situationen. 
Två problem 
identifierades: 
fortgående 
bröstsmärtor samt 
ångest relaterad till 
rädsla för det okända. 
Lösningarna på 
problemen var ökad 
kunskap om 
undersökningen, tillit 
till läkarens 
skicklighet, stöd från 
familj samt 
förberedelser psykiskt. 
Resultatet av dessa 
handlingar var att 
deltagare antingen gick 
vidare med 
angioplastik eller valde 
att vänta med 
undersökningen. 

avsluta deltagandet 
när de önskade. 

tydligt beskriven 
med 
inklusionskriterie
r och etiskt 
resonemang 
däremot är 
exklusionskriteri
er och bortfall 
inte beskrivet. 
Författarna 
diskuterar 
artikelns brister 
och att det låga 
antalet deltagare 
krävde att mer 
forskning utförs 
innan resultat kan 
generaliseras. 

Lundén, M., 
Bengtson, A. 
& Lundgren, 
S. 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
patienters 

Intervjustudie 
med kvalitativ 
ansats, med en 
öppen 

14 patienter som hade 
genomgått coronar 
angiografi eller PCI 
valdes. De var både 

Upplevelsen av 
coronar angiografi 
och/eller intervention 
berodde på om 

Samtliga deltagare 
för studien fick 
både skriftlig och 
muntlig 

Medelgod 
kvalitet. 
Bakgrunden leder 
fram till syftet 
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Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod     Urval Resultat   Etiska övervägande Kvalitet 

(2006) 
Sverige 
 

upplevelse av att 
genomgå coronar 
angiografi 
och/eller PC I, 
under och efter 
undersökningen. 

huvudfråga. 
Intervjun spelades 
in och 
transkriberades.  
Texten 
analyserades 
enligt 
Krippendorff . 
Induktiv metod 
för analys 
användes. Genom 
detta 
identifierades 
mönster, 
kategorier och 
subkategorier.  

bokade patienter och 
akuta utan tidigare 
erfarenhet av coronar 
intervention. Alla talade 
svenska, och var mellan 
47-78 år. 
Könsfördelningen var lika 
hos deltagarna. 

undersökningen var 
akut eller ej. Beroende 
på hur personalen tog 
hand om patienten i 
den akuta situationen 
och efter 
undersökningen 
upplevde patienten 
situationen olika. Små 
handlingar kunde 
upplevas som viktiga 
för patienterna. 
Patienter upplevde det 
svårt att ligga stilla 
efter undersökningen. 

information. De var 
försäkrade om att 
deras medverkan 
var frivillig och att 
de kunde avbryta 
när som helst. De 
var garanterade 
konfidentialitet och 
informerat 
samtycke gavs. 
Studien var 
godkänd av 
avdelningschef och 
utfördes i enlighet 
med Helsingfors 
deklarationen.  

som är tydligt 
beskrivet. 
Metoden är 
lättläst och 
beskriver 
forskningsproces
sen väl. Urvalet 
beskrivs samt 
forskningsetiska 
aspekter. 
Resultatet 
redovisas i 
kategorier och i 
diskussionen tas 
brister i studien 
upp samt en 
diskussion kring 
resultatet förs.  

Mueller, P., 
Biswal, S., 
Halpern, E., 
Kaufman, J. & 
Lee, M. 
(2000) 
USA 

Att kartlägga 
patienters ångest, 
förståelse för hur 
undersökningen 
utförs, skattning 
av smärta, och 
belåtenhet av 
medicinering 
som gavs vid 

Kvantitativ 
ansats. 
Patienter 
intervjuades före 
och efter de 
genomgått en 
interventionell 
radiologisk 
undersökning. 

204 patienter ingick totalt.  
Inklusionskriterier var 
patienter som genomgått 
interventionell radiologisk 
undersökning under en 6 
veckors period. 
Exklusionskriterier var 
under 18 år, att inte vara 
överkänslig mot lidocain, 

Patienter med tidigare 
erfarenheter av 
liknande 
undersökningar kände 
sig mer avslappnade, 
hade bättre förståelse, 
och förväntade sig 
mindre smärta jämfört 
med patienter som 

Studien var 
godkänd av 
institution och 
skriftligt informerat 
samtycke gavs av 
samtliga deltagare. 

Medelgod 
kvalitet.  
Den korta 
problemformuleri
ngen leder fram 
till studiens syfte. 
Metoden är väl 
beskriven. 
Urvalet beskrivs 



Bilaga 4 
 8(9) 

 
 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod     Urval Resultat   Etiska övervägande Kvalitet 

olika 
diagnostiska och 
behandlande 
kärl- och 
viscerala 
interventions 
undersökningar. 

Patienter svarade 
på frågor genom  
användandet av 
VAS- skalan. 
Patienterna 
grupperades 
beroende på 
vilken erfarenhet 
av 
undersökningen 
de hade och 
vilken 
undersökning 
som utfördes. 
Skillnader 
analyserades med 
students t-test och 
ickeparametriskt 
Wilcoxon test 
användes för att 
se samband. 

midazolam, fentanyl, eller 
givits lugnande eller 
smärtlindrande 4 timmar 
innan 
undersökningsutförandet. 
Undersökningen skulle 
inte vara utförd med 
utrustning vid sängen på 
intensivvårdsavdelning. 
Bortfall på 30 patienter på 
grund av 
exklusionskriterier. 
ytterligare 5 % valdes bort 
från studien av logistiska 
skäl. 

saknade tidigare 
erfarenheter. Under 
undersökningen 
upplevde patienter som 
genomgick 
organbiopsi med 
endast lokalbedövning 
mer smärta än de 
patienter som fick både 
lokal och intravenös 
smärtlindring. Trots 
upplevd skillnad kunde 
man inte se någon 
signifikant skillnad 
mellan patienternas 
belåtenhet. 

med inklusion 
och exklusions 
kriterier samt 
bortfall. 
Resultatet 
redovisas i olika 
kategorier vilka 
är lätta att följa. I 
diskussionen förs 
resonemang om 
resultatet, dock 
finns ingen tydlig 
metoddiskusson. 

Stoltz, P. & 
Willman, A. 
(2001) 
Sverige 
 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
patienters 
upplevelse av 
coronar 

Fenomenologisk 
intervjustudie 
med kvalitativ 
ansats. Analys  
med hjälp av 
HBT. En av 

Författaren på plats valde 
ut 10 patienter som var 
strategiskt utvalda. 
Urvalet skulle vara så 
varierande som möjligt 
vad gäller ålder, kön och 

Resultatet redovisas 
som tre 
sammanfattningar av 
deltagarnas berättelser. 
Hos alla tre visade det 
sig att coronar 

Alla patienter 
deltog frivilligt. 
Uppgifterna 
behandlades 
konfidentiellt. 
Deltagarna gav 

God kvalitet. 
Bakgrunden leder 
fram till syftet 
som är tydligt 
formulerat. De 
beskriver 
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Författare 
Årtal 
Land 

Syfte med 
studien 

Design/Metod     Urval Resultat   Etiska övervägande Kvalitet 

angiografi 
genom att 
använda teorin 
”Human 
becoming school 
of 
thought”(HBT) 
som ram för en 
hermeneutisk 
tolkning av data. 

författarna deltog 
på plats för att 
kunna observera 
rutinerna vid 
angiografi. 
Inspelade 
intervjuer 
analyserades så 
att väsentliga 
delar 
transkriberades 
utifrån patientens 
språk. Från varje 
deltagare 
formulerades 
sedan kategorier.  

livserfarenhet. Deltagare 
kontaktades via brev och 
3 personer svarade.  

angiografin var en stor 
förändring i deras liv. 
De var rädda för 
smärta och undrade 
över hur 
undersökningen skulle 
gå till. En patient 
uttryckte att hon 
önskade stöd från sin 
familj, samtidigt som 
hon var glad över att 
någonting gjordes för 
att förbättra hennes 
hälsa. En annan patient 
oroade sig över 
sjukdomens påverkan 
på arbetet. Patienten 
upplevde lättnad över 
att smärtor försvann 
efter ingreppet. En 
tredje patient 
förnekade symptomen 
från hjärtat, samtidigt 
som hon visste att hon 
var sjuk.  

informerat 
samtycke. De hade 
rätten att avbryta 
studien när som 
helst. Studien var 
godkänd av 
ansvarig läkare. 

metoden på ett 
bra sätt och 
etiska aspekter är 
tydligt beskrivna. 
Urvalet är litet 
men författarna 
för en diskussion 
om varför och 
motiverar varför 
urvalet är 
tillräckligt för 
studien. 
Analysen är 
beskriven med 
brister och 
styrkor. 
Diskussionen tar 
upp resultatet, 
vidare forskning, 
och 
generaliserbarhet. 
 

 
 


