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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Hjärtinfarkt orsakas av en ocklusion i hjärtats kransartärer. Smärta och ångest 
uppstår i det akuta skedet, men patienter upplever även fortsatta psykiska besvär efter 
hjärtinfarkten. Sjuksköterskan ska följa Socialstyrelsens lagar om bl.a. att vården ska vara 

patientfokuserad och göra patienter delaktiga i sin vård.   
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans roll i patientens återhämtning efter akut 

hjärtinfarkt.  
Metod: En kvalitativ intervjustudie utfördes där fem sjusköterskor berättade om vilken roll de 
uppfattade sig ha inför patientens återhämtning efter hjärtinfarkten. Därefter analyserades 

insamlad data med hjälp av Graneheim och Lundmans (2008) kvalitativa innehållsanalys.  
Resultat: I studien framkom tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier, dessa var: 
’Att arbeta efter kliniska riktlinjer’ med de två underkategorierna Att följa omvårdnadsrutiner 

och Att arbeta i team runt patienterna, ’Att ge information till patienterna’ med de tre 
underkategorierna Att göra patienterna delaktiga, Att förmedla mod att leva och Att motivera 

till livsstilsförändring samt ’Att finnas till för patienterna’ med de tre underkategorierna Att 
ge ett gott bemötande, Att ge individuell vård och Att vara tillgänglig.  
Slutsats: Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten är av betydelse för en god 

omvårdnad. Genom att inge trygghet kan sjuksköterskan hjälpa patienterna till en bra 
återhämtning efter sin hjärtinfarkt.  
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INLEDNING 
 
Under vår tid på sjukhuset i somras väcktes tanken för vad som händer med patienter efter en 

hjärtinfarkt, om de får tillräcklig omvårdnad av vårdpersonalen. En av oss arbetade på en 
akutmottagning där det oftast blev korta möten med patienter som sen skickas vidare till olika 

avdelningar, intensivvård eller akut operation. Funderingarna var då vad som händer med 
patienten sen, hur mycket hjälp får de och vad krävs för en bra återhämtning när de väl 
återvänt till hemmet (L.J). Den andra av oss arbetade på en hjärtavdelning och tog hand om 

patienter som haft en hjärtinfarkt. Tankar väcktes över hur man som blivande sjuksköterska 
på bästa sätt bemöter de känslor och funderingar patienterna har (J.N). Därför tycktes det vara 

en god idé att arbeta tillsammans i sökandet efter kunskap om vad som kan ge patienten bäst 
vård. Vi valde att begränsa oss till återhämtning efter en hjärtinfarkt.  
 

BAKGRUND 
 

Varje år vårdas ett stort antal personer på sjukhus för hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt orsakas av en 
ocklusion i hjärtats kransartärer och orsakar omedelbar smärta samt behov av akut sjukvård. 

Under det akuta skedet ges mediciner för att vidga kransartärerna och för att lindra smärtan. 
Ibland är kirurgi eller ballongvidgning nödvändigt för att lyckas. Efter det akuta skedet 
kommer patienter till en hjärtavdelning. Här har sjuksköterskan en viktig roll i patientens 

välbefinnande. Sjuksköterskans skyldighet är att göra patienter delaktiga i sin vård, och att se 
till att ge patientfokuserad vård. Patienter som drabbas av en hjärtinfarkt känner ofta ett stort 
lidande i att de förlorat sin hälsa. Det gäller för sjuksköterskan att uppmärksamma detta och 

försöka ge patienten en god återhämtning. Tidigare forskning inom sjuksköterskans roll i 
patienters återhämtning efter en hjärtinfarkt är emellertid bristfällig. Men det finns gott om 

studier gjorda på patienters upplevelse av sin hjärtinfarkt. Det är därför viktigt att med denna 
studie belysa sjuksköterskans uppfattning om vad hon/han anser är en bra vård för 
hjärtinfarktsdrabbade patienter.  

 

Den akuta hjärtinfarkten 

I Sverige är den vanligaste dödsorsaken hjärt- och kärlsjukdomar. Det gäller för både män och 
kvinnor. Cirka tolv procent av Sveriges befolkning har någon hjärt- eller kärlsjukdom. Varje 
år vårdas ca 27 000 personer på sjukhus för hjärtinfarkt, men tack vare god vård och bättre 

behandling har antalet minskat de senaste åren. En annan orsak till att antalet minskat i 
Sverige är att människor idag lever sundare och har en bättre livsstil (Swahn, 2008).  

 

På samma sätt som andra muskelvävnader i kroppen behöver också hjärtat försörjas med b lod 
innehållande näringsämnen och syre. Detta ges via hjärtats egna blodkärl som kallas för 

kransartärer. Under livstiden bildas ateroskleros i kärlväggarna, vilket resulterar i att 
kransartärernas lumen minskar. Det medför i sin tur ett försämrat blodflöde till hjärtat. 

Ateroskleros är en inflammatorisk process som innebär en ansamling av kalk, bindväv och 
fett, som kan leda till blodproppar (Sand, Sjaastad & Haug, 2004). Där blodproppen bildas 
uppstår syrebrist i hjärtmuskeln och varar detta mer än 20-30 minuter förstörs muskelcellerna 

och leder till en hjärtinfarkt (www.socialstyrelsen, 2008).  
 

Det vanligaste symtomet på hjärtinfarkt är bröstsmärta. Smärtan är stark, ihållande och kan 
stråla ut i en eller båda armarna. Smärtan kan också stråla ner i magen, bak i ryggen och 
nacken eller ut i käkarna. I samband med dessa symtom kan andnöd, illamående, yrsel och 

kallsvettning förekomma. Den som drabbas blir ofta mycket rädd och upplever ångest. 

http://www.socialstyrelsen/
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Kvinnor kan ha mer diffusa symtom och det kan vara svårare att relatera det till en hjärtinfarkt 

(Swahn, 2008). 
 

De vanligaste riskfaktorerna för att drabbas av hjärtinfarkt är högt blodtryck, förhöjda 
blodfetter, nyttjande av tobak, fel kost samt diabetes. Ärftlighet är också en riskfaktor som 
spelar in i sammanhanget. Rökning är den farligaste faktorn och en rökare har betydligt högre 

risk att drabbas av en hjärtinfarkt än en icke-rökare. Förhöjda blodfetter ger ökad risk till 
ateroskleros, vilket i sin tur leder till ökad risk för hjärtinfarkt. Därför är det meningsfullt att 

tänka på sin kost och inte äta för mycket mättat fett (Swahn, 2008). Inaktivitet är också en 
bidragande riskfaktor till hjärt- och kärlsjukdomar, därför är det viktigt med motion. En 
halvtimmes promenad om dagen har stor betydelse. Bra relationer till närstående och vänner, 

ett fungerande familjeliv och att trivas på sitt arbete kan också minska risken för att få 
hjärtinfarkt (Swahn, 2008). Undviks riskfaktorerna och levs ett hälsosammare liv kan minst 

två tredjedelar av hjärtinfarkterna förebyggas eftersom 90 procent av hjärtinfarkterna har 
orsakats av osunda levnadsvanor (www.socialstyrelsen, 2008). 
 

Den medicinska behandlingen i akutskedet 
När en person drabbas av en hjärtinfarkt blir åtgärden att så snabbt som möjligt öppna upp en 

fri passage så att syre kan komma ut i cellerna. Detta sker genom att administrera medic iner 
eller genom operation (www.socialstyrelsen, 2008).  I samband med en hjärtinfarkt är det 
väsentligt med ett lugnt omhändertagande och smärtstillande medicinering. Erfaren och 

skicklig personal kan vara lika viktigt som medicinering. Det absolut viktigaste är att snabbt 
förstora kranskärlet där proppen sitter i. Då är chansen att skadan blir så liten som möjligt och 

att hjärtat återhämtar sig och får syre igen (Swahn, 2008).  
 
I det akuta skedet av en hjärtinfarkt ges opioider som smärtlindring (Vasko, 2007). I samband 

ges även nitroglycerin som är kärlvidgande, vilket leder till minskad syrebrist. Det gör att 
hjärtat kan arbeta mindre ansträngt (Swahn, 2008). Betablockerare fungerar också som 

smärtlindring men ger framförallt en hämmande effekt på stresshormonerna, vilket leder till 
sänkt pulsfrekvens, blodtryck och hjärt- minutvolym (Vasko, 2007). Får patienten 
betablockerare inom tolv timmar efter att symtomen börjat komma blir hjärtinfarktens 

omfattning mindre. Sätts betablockerare in senare efter en hjärtinfarkt ger det lägre risk för en 
ny infarkt och minskar dödligheten med ca 25 procent det första året (Simonsen, Aarbakke & 

Hasselström, 2004).  Krävs det operation är ballongvidgning en vanlig åtgärd. Den går ut på 
att föra upp en ballongkateter i ljumsken till det drabbade kranskärlet, ballongen blåses upp 
vid förträngningen och vidgar på så sätt kärlet. En stent kan placeras i kärlet för att försöka 

hålla kärlet fortsatt utvidgat (www.karolinskauniversitet, 2010). Finns det emellertid mer 
åderförkalkning i flera av kransartärerna kan istället en bypass-operation utföras. Då leds 

blodet förbi förträngningen i kärlet med hjälp av blodkärl från till exempel benen. De nya 
kärlen sys fast från nedre kanten av förträngningen till aortan (Swahn, 2008).  
 

Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärd 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor skriver att 

hennes arbete ska bl.a. baseras på vetenskaplig fakta och beprövad erfarenhet. Hon/han ska 
även följa författningar och ha ett etiskt förhållningssätt dvs. kunna visa respekt för patientens 
integritet, värdighet och för dennes autonomi (Jahren Kristoffersen et al., 2006). 

 
Enligt Socialstyrelsen (2008) rättar sig vården efter lagar om patientens delaktighet, vilket 

sjuksköterskan måste följa. Detta kan upprätthållas genom god kommunikation mellan patient 
och sjuksköterska. Ger sjuksköterskan patienterna möjligheten att vara delaktiga kan de 

http://www.socialstyrelsen/
http://www.socialstyrelsen/
http://www.karolinskauniversitet/
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påverka sin behandling och sin vård. I Sverige råder konsensus om att vården bland annat ska 

vara jämlik, kunskapsbaserad och säker. Den ska vara patientfokuserad vilket betyder att vård 
ska ges med respekt för patienternas självbestämmande över deras specifika behov, 

värderingar och förväntningar. (www.socialstyrelsen, 2008). En viktig del i sjuksköterskans 
arbete med hjärtsjuka patienter är att genom god kommunikation och i samråd med patienten 
erbjuda förslag och råd till dem att undvika de riskfaktorer som orsakar hjärtinfarkt (Vasko, 

2007). De patienter som är överviktiga, har höga blodfetter och stressar mycket ska få 
kostrådgivning och motionsråd. De patienter som är väldigt inaktiva kan behöva påminnas om 

vikten i daglig motion. Den riskgrupp som har högt blodtryck, diabetes eller både och, 
behöver medicinering och information om att det är viktigt att ha sjukdomen under kontroll. 
Dessa tips och råd kan ha stor betydelse för patienterna (www.socialstyrelsen, 2008). I 

sjuksköterskans arbete ingår det att vara lyhörd för patienters upplevelse och grundläggande 
behov, vilket kräver inlevelseförmåga. Genom sjuksköterskans bemötande i samtal kan 

hon/han visa patienterna värdighet som människor och bekräfta deras värde (Jahren 
Kristoffersen et al., 2006). 
 

Sjuksköterskans omvårdnad i akutskedet  
I akutskedet bör sjuksköterskan tänka på att patienterna är ängsliga och det får inte förstärkas 

genom ett osäkert agerande i det medicinska omhändertagandet (Rehnqvist, 1988). Därför är 
det viktigt att uppträda professionellt och handleda patienterna till att hjälpa sig själv till 
återhämtning. Ju mer aktiva patienterna är i sin rehabilitering desto fortare återhämtar de sig. 

Genom att mobilisera patienterna så tidigt som möjligt, helst inom 24 timmar, undviks inte 
bara sänglägeskomplikationer utan också förändrad kroppsuppfattning. Men på så sätt 

förebygger också sjuksköterskan patienters rädsla. Patienterna blir samtidigt medvetna om att 
det inte är farligt för dem att röra på sig. Har patienter ont ges smärtlindring eftersom ökad 
smärta förstärker deras oro och ängslan (Ibid).  

 
Eftersom patienter kan befinna sig i ett chocktillstånd under den första tiden efter 

hjärtinfarkten, är det inte lämpligt att på en gång börja med undervisning om riskfaktorer och 
om sjukdomen. Däremot startas omedelbar motivering till rökavvänjning och 
nikotinavvänjning, eftersom patienter oftast är som mest motiverade att sluta och chansen att 

lyckas är som störst direkt efter hjärtinfarkten. Det är meningen att patienter ska återgå till det 
liv som de levde innan hjärtinfarkten men utan riskfaktorerna. Patienter som genomför en 

livsstilsförändring påverkar sin prognos på ett positivt sätt. En viktig del i omhändertagandet 
av dessa patienter är att också vara tillgänglig för patienters frågor och funderingar 
(Rehnqvist, 1988). 

 
Innan utskrivning 

Det är betydelsefullt att patienters fysiska och psykiska status utvärderas innan hemgång, 
vilket sker genom att ha ett långt utskrivningssamtal. Rehnqvist (1988) beskriver att patienter 
som genomför ett arbetsprov innan utskrivning stärker den egna känslan av att klara sig, och 

på så sätt känner de sig mer förberedda inför hemgång. Vid utskrivningen är det viktigt att 
patienterna inte känner att de släpps av sjukvården utan att de har fått möjligheten att delta i 

hjärtrehabiliteringen och vet vart de kan vända sig vid eventuella frågor. Det är troligt att 
patienter upplever oro över en mängd restriktioner och att det då är viktigt att informera 
patienter om att de får prova andra saker som ökar deras välbefinnande (Rehnqvist, 1988).  

 
Den rehabiliterande vården efter utskrivning från sjukhuset 

Efter att hjärtinfarkten är diagnostiserad är det viktigt att upphäva det som orsakade den och 
starta med behandling, vård och rehabilitering (Fridlund & Hildingh, 2000). 

http://www.socialstyrelsen/
http://www.socialstyrelsen/
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Hjärtrehabilitering är enligt världsorganisationen (WHO) ett hjälpmedel för att 

hjärtinfarktsdrabbade patienter ska kunna återgå till ett normalt familjeliv och arbetsliv (Ibid), 
och ska finnas på de flesta sjukhus (Signäs, 2008). Hjärtrehabiliteringen är en omfattande 

process som varar hela livet. Processen delas upp i tre olika faser. Fas ett tar plats från 
ambulansen till sjukhuset, fas två äger rum vid patientens utskrivning från sjukhuset fram till 
tre till sex månader och fas tre pågår livet ut. Åtgärderna individanpassas av psykologiska, 

fysiologiska, medicinska och social natur, vilket har stor betydelse för att minska risken för 
återinsjuknande. De preventiva aspekterna som till exempel att förhindra riskfaktorer är till 

grund för att främja patienters välbefinnande och lindra lidande.  Hjärtrehabiliteringen i 
Sverige omfattar motionsgymnastik, kom – igång – grupper, kosthantering, krishantering, 
psykosocialt stöd, rökavvänjning och stresshantering. Förutom detta består rehabilitering av 

gruppstöd från andra hjärtsjuka patienter, men även vårdpersonal såsom kurator, sjukgymnast, 
sjuksköterska, kardiolog och dietist (Fridlund & Hildingh, 2000). Vårdpersonalen är där för 

att hjälpa patienterna genom både de psykiska och fysiska påfrestningar som sjukdomen 
medför (Signäs, 2008).  
 

Patienternas  uppleve lser 

Patienternas upplevelser av vården på sjukhus 

I Kristofferzon, Löfmark, och Carlssons (2007) intervjustudie framgår det att patienter 
upplever minskad trygghet när sjukhusen är överbelagda. Patienter uttrycker att under 
konstant övervakning av olika maskiner blir sömnen och hygienen lidande. De upplever också 

att sjukhuskläderna stärker deras känsla av att vara sjuk (Kristofferzon et al., 2007) Patienter 
beskriver att de inte vill vara till besvär för sjukvårdspersonal, vilket leder till att de avstår 

från att ställa frågor av rädsla för att vara till besvär (Svedlund, Danielson & Norberg, 2001). 
Enligt Engman och Lundgrens (2009) studie upplever patienterna att sjuksköterskan ger god 
vård. Hon/han är en enastående och hjälpsam människa med mycket tålamod. Patienterna 

upplever sjuksköterskan kunnig inom medicinområdet och att de får stöd och hjälp med sina 
mediciner (Ibid).   

 
Patienternas upplevelser under sin återhämtning 
Många patienter som genomgått en hjärtinfarkt upplever stor oro och rädsla över sin hälsa och 

framtid (Bergman & Berterö, 2001; Clark, 2003; Kristofferzon et al., 2007; Råholm & 
Lindholm, 1999; Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund & Danielson, 2004). De är oroliga 

för att det ska hända igen och rädda för att dö (Kristofferzon et al., 2007; Svedlund & 
Danielson, 2004; Svedlund et al., 2001). Denna osäkerhet leder till att de inte planerar lika 
mycket inför framtiden som de kanske velat (Svedlund & Danielson, 2004). De upplever att 

de gick från att vara starka och självständiga individer som tog hand om hemmet till att vara 
beroende av närståendes hjälp (Svedlund et al., 2001). De känner sig orkeslösa (Råholm & 

Lindholm, 1999) och anser sig vara värdelösa för att de är sjuka, samt misslyckade över att 
vara tvungna att leva ett annorlunda liv (Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund & Danielson, 
2004). Livet är annorlunda eftersom de känner sig svagare än förut och inte orkar lika mycket 

som före hjärtinfarkten.  De patienter som gråter gör det oftast i ensamhet eftersom de inte vill 
visa sig svaga för andra (Svedlund et al., 2001). De upplever också skam över att vara sjuka 

och känner även att de har blivit av med sin frihet (Råholm & Lindholm, 1999; Svedlund & 
Axelsson, 2000; Svedlund et al., 2001). Patienter upplever stor sorg och ledsamhet över sin 
förlorade hälsa (Bergman & Berterö, 2001; Svedlund et al., 2001). En del patienter förnekar 

sin hjärtsjukdom eftersom de inte vill vara sjuka (Svedlund & Axelsson, 2000, Svedlund et 
al., 2001), men den dagliga konsumtionen av hjärtmediciner påminner dem ständigt om deras 

sjukdom (Svedlund & Axelsson, 2000). Patienter upplever okunskap om sin sjukdom 
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(Kristofferzon et al., 2007) men de vet att sjukdomen är allvarlig (Svedlund & Danielson, 

2004). 
 

Patienternas sätt att lyckas komma vidare efter sin hjärtinfarkt  
Det finns en viss skillnad i mäns och kvinnors hantering av sin hjärtsjukdom (Kristofferzon et 
al., 2007). Kvinnor har lättare att acceptera sin sjukdom än män. De hävdar att det är viktigt 

att våga säga nej till andra för att kunna ta hand om sig själv.  Män anser att de fick sin styrka 
från att ta egna initiativ att prova sin egen förmåga först istället för att rådfråga läkarna. 

Männen uttrycker att de inte litar på läkarna. De anser att de har blivit uppfostrade att ta hand 
om sig själva och vill hellre lära sig från sina egna misstag (Kristofferzon et al., 2007).  
För att kunna hantera sin nya situation behöver hjärtinfarktspatienter acceptera att de inte är 

lika starka som de var innan hjärtinfarkten (Svedlund & Danielson, 2004; Svedlund & 
Axelsson, 2000). De behöver ta dagen som den kommer och låta orken bestämma dagens 

aktiviteter (Svedlund & Danielson, 2004). Patienter beskriver att de har blivit mer försiktiga 
och har hittat andra värdefulla saker i vardagen (Svedlund & Axelsson, 2000). De uttrycker en 
önskan att planera fler saker i framtiden utan att behöva känna sig osäkra (Svedlund & 

Danielson, 2004). Många patienters rädsla och oro minskar med tiden och efter ett år känner 
de att de lever sitt liv som vanligt igen (Kristofferzon et al., 2007). 

 
Den rehabiliterande vården efter återhämtning i hemmet  
Clark, Barbour, White och MacIntyres (2004) studie visar att patienter som går med i en 

rehabiliteringsgrupp tillsammans med andra hjärtsjuka upplever att arbete, det sociala livet 
och familjelivet har positiv påverkan på deras hjärtsjukdom. De har tagit tag i sina liv och 

lämnat det negativa bakom sig. Tack vare gemenskapen och stödet från gruppen är de mer 
fysiskt aktiva. De har lärt sig att kroppen tål att vara aktiv. Innan hade de sett sin kropp som 
ömtålig och svag. Dessutom har de fått större kunskap om riskfaktorer som ligger bakom 

hjärt- kärlsjukdomar. Patienter som inte deltar i rehabiliteringen anser att hjärtsjukdomen 
fortfarande påverkar deras liv negativ (Clark et al., 2004). 

 
Den rehabiliterande vården efter utskrivning anser många patienter vara viktig. Oftast får de 
träffa hjärtsjuksköterskan två veckor efter sin hemgång (Kristofferzon et al., 2007). De känner 

trygghet i att ha någonstans att vända sig med sina frågor och funderingar (Bergman & 
Berterö, 2001). Patienter uttrycker att det är lättare att förstå given information från 

sjuksköterskan och att samtalen med henne är mer givande än med läkaren. En del patienter 
anser att det är bättre att få information om sin sjukdom, än att tillfrågas om de själva har 
några funderingar. Patienter uttrycker att de inte vet vad de kan fråga. Rehabilitering anses 

som ett stort stöd, dels från hjärtsjuksköterskan, dels från andra patienter. Patienterna tar del 
av andra patienters erfarenhet, vilket gör att de kan lättare förstå sin egen situation 

(Kristofferzon et al., 2007). Emellertid finns det patienter som väljer att inte medverka på 
hjärtrehabiliteringen. Olika anledningar till varför de inte medverkade var till exempel att 
tiden inte passade, det var för långt, de hittade ingen parkering, de gillade inte 

gruppaktiviteter, de ville förtränga sin hjärtinfarkt, eller att det krockade med jobbet (Ibid).   
 

Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning om hjärtinfarkt och patienters upplevelser av situationen. Det 
görs även mycket jämförelse mellan män och kvinnor, också hur sjuksköterskans arbete, 

omvårdnad och roll påverkar patienterna. Det är dock svårt att hitta forskning som är gjord 
från sjuksköterskans synvinkel och perspektiv, dvs. hur sjuksköterskor själva upplever sin 

vård/omvårdnad bland patienterna.  Dessa två studier fanns och beskriver sjuksköterskors 
berättelser och roll i vården med patienter.  
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Syftet i Svedlund, Danielson och Norbergs (1999) studie var att undersöka sjuksköterskans 
upplevelser av att vårda människor som drabbats av akut hjärtinfarkt. Det genomfördes 34 

intervjuer med sjuksköterskor som arbetade på en hjärtavdelning i Sverige. Sjuksköterskorna 
fick dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter av att vårda inneliggande patienter som 
drabbats av akut hjärtinfarkt. I resultatet framgår att sjuksköterskorna kände att patienterna 

inte förstod eller tog till sig vad som hade drabbat dem, eller vilka konsekvenserna kunde bli. 
Sjuksköterskorna beskrev att patienterna behövde individanpassad vård och att 

sjuksköterskorna ville finnas där för dem. Patienterna hade många gånger svårt att uttrycka 
sig verbalt och det visade sig vara viktigt att sjuksköterskan var lyhörd för patienternas 
kroppsspråk. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att inge trygghet och ge stöd till 

patienterna. 
 

Fridlunds (2002) studie beskriver att hjärtrehabiliteringsprogram och att förebygga 
riskfaktorer är av stor betydelse för patienters återhämtning efter en hjärtinfarkt. Patienters 
hjärtrehabilitering varierar från individ till individ och sjuksköterskans roll kan ändras under 

tiden. Syftet var att lyfta fram sjuksköterskans roll i hjärtrehabiliteringsprogram. I resultatet 
belyses att sjuksköterskorna är de som arbetar närmast patienten och de fungerar som goda 

lyssnare och rådgivare till patienterna och deras familjer. Även denna studie tar upp vikten av 
att sjuksköterskorna ger patienterna stöd och individanpassad vård. Det är viktigt att 
sjuksköterskorna ser patienterna bakom sin sjukdom och förstår deras behov av vård.  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Ett vårdvetenskapligt synsätt innebär att patienten är i fokus och att vårdandet sker ur 

patientens perspektiv. Människors livsvärld bör vara i fokus, dvs. att uppmärksamma den 
vardag och dagliga tillvaro vi lever i. Livsvärlden är vår egen levda värld som vi finns till 
genom, vi har den alltid med oss och kan aldrig komma från den. Det är igenom livsvärlden vi 

tycker, tänker, älskar och söker en mening (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003). Livsvärlden ändras drastiskt när en människa drabbas av sjukdom, det är 

viktigt att se människan i sin helhet och inte bara sjukdomen. Människan är en enhet där 
kropp, ande, själ och psyke är ett och hör ihop. Lidande och välbefinnande ingår i vår 
livsvärld, ett mål med vårdandet är att lindra lidande och främja välbefinnande. 

Vårdlidande uppstår när sjukvården behandlar patienter dåligt och inte ger vård på bästa sätt. 
Den lidande människan blir inte tagen på allvar, sedd eller lyssnad på. Patientens värdighet 

kränks vilket också leder till en sämre hälsoprocess. Patienten stängs ute från sitt eget 
vårdande och känner sig maktlös. Därför är det viktigt att främja en god vårdrelation med 
patienterna (Dahlberg et al., 2003). En fungerande vårdrelation är ett måste för att 

vårdprocessen ska bli så bra som möjligt. Patientens värdighet ska vara i fokus och 
vårdpersonalen bör ge patienten stöd och utrymme för egna funderingar och önskemål. 

Patienten måste få förtroende för vårdpersonalen och våga öppna sig och dela med sig av sina 
känslor. Patienten måste våga blotta sitt inre och komma med frågor och funderingar för att 
kunna gå vidare i återhämtningen och inte leva med ständig rädsla. En god vårdrelation och 

att vårdpersonalen är erfaren och har kunskap bidrar till att patienten känner välbefinnande 
(Wiklund, 2003). 
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PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, även om det minskat något 

de senaste åren. Risken för att drabbas av en hjärtinfarkt och för att få ett återfall är hög med 
tanke på västvärldens riskfaktorer för hälsan och livsstilen (Swahn, 2008). De patienter som 

drabbas av en hjärtinfarkt är oftast rädda och oroliga över sin hälsa. Många patienter vågar 
inte återgå till att leva det liv de hade innan sjukdomen (Bergman & Berterö, 2001; Clark, 
2003; Kristofferzon et al., 2007; Råholm & Lindholm, 1999; Svedlund & Axelsson, 2000; 

Svedlund & Danielson, 2004). Patienter känner sig maktlösa och förnekar sin sjukdom 
(Svedlund et al., 1999). Det är därför viktigt att patienter får det stöd de behöver.  

Det finns mycket forskning på hur patienter upplever sin hjärtinfarkt och på hur de genomgår 
en bra rehabilitering. Däremot saknas det forskning om hur sjuksköterskan ska bemöta och 
vårda dessa patienter. Det är därför viktigt att undersöka och få kunskap om sjuksköterskans 

roll i vården med patienter som drabbats av en hjärtinfarkt. Studien avgränsas till att beskriva 
sjuksköterskans roll i det akuta skedet dvs. under den tiden patienterna tillbringar på 

sjukhuset. Målsättningen var att få fram hur sjuksköterskan på bästa sätt kan hjälpa 
patienterna till en optimal återhämtning.  
 

Hur främjar sjuksköterskan välbefinnandet hos patienter efter en hjärtinfarkt?  
Hur kan sjuksköterskan påverka hjärtinfarktspatienters återhämtning?  

 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans roll i patientens återhämtning efter akut hjärtinfarkt.  
 

METOD  
 

För att studera sjuksköterskans uppfattning av sin roll i återhämtningen för patienter som har 
drabbats av en hjärtinfarkt valdes en intervjustudie med kvalitativ ansats som metod. En 
kvalitativ ansats strävar efter att skapa förståelse för människans subjektiva uppfattningar. 

Studien har en induktiv inriktning, vilket innebar att fakta samlades in kring problemområdet 
utifrån sjuksköterskorna själva, och genom att försöka vara neutrala, och inte ha några 

förutfattade meningar i intervjustudien (Forsberg & Wengström, 2003). 
 
Datainsamling  

Till datainsamling för studien valdes att använda intervjuer. För att få ta del av 
sjuksköterskans uppfattning i vården och i återhämtningen av patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt valdes en intervjuundersökning. Eftersom det finns bristande forskning kring detta 
område valde författarna att genomföra en studie baserad på intervjuer med sjuksköterskor.  
 

Urval 
Ett strategiskt urval av avdelningar gjordes eftersom informanterna skulle ha kunskap och 

erfarenhet av hjärtsjuka patienter och arbeta på en hjärtavdelning. För att få variation och 
bredd på svaren valdes två avdelningar i olika län (Forsberg & Wengström, 2003). 
Avdelningscheferna på respektive avdelning kontaktades först per telefon och informerades 

om studien. Sedan skickades ett informationsbrev via e-post ut till cheferna, det innehöll 
närmare förklaring om studien och syftet, samt de etiska övervägandena (bilaga 1). Därefter 

kontaktade respektive avdelningschef lämliga informanter efter de inklusionskriterier som 
angavs. Inklusionskriterierna var legitimerade sjuksköterskor som arbetad e på en 
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hjärtavdelning och ville dela med sig av sina tankar och erfarenheter inom området. Både män 

och kvinnor i olika åldersgrupper var önskvärt. Alla fem intervjuer som planerades utfördes 
utan bortfall.  

 
Datainsamlingen utfördes med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide innehållande öppna 
frågor (bilaga 2). Med hjälp av öppna frågor tilläts intervjun att bli friare dvs. informanterna 

tilläts att med egna ord ge bredare svar. Intervjuguiden innehöll förbestämda ämnesområden, 
vilket konstruerades utefter studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2003). Intervjufrågorna 

utformades genom att först tillsammans diskutera passande frågeställningar, och sedan med 
hjälp av handledaren valdes de slutliga frågorna ut.  
 

Informanter 
Fem informanter intervjuades i studien. En av informanterna var man och resten var kvinnor i 

varierande åldrar från 27 år till 51 år. Deras erfarenheter av vården skiljde sig från att ha varit 
legitimerad sjuksköterska i 2,5 år till 22 år och arbetat på hjärtavdelningen från 2,5 år til l 20 
år. Fyra hade vidareutbildning inom hjärtsjukvården i form av extra kurser.  

 
Intervju 

Den första intervjun genomfördes som en pilotintervju för att vara säker på att frågorna 
stämde överens med syftet (Thomsson, 2002). Intervjun blev väl genomförd och resultatet 
svarade till syftet, därför inkluderades den i studien. Under intervjuerna är det viktigt att 

informanterna känner sig avslappnade och bekväma i situationen, därför fick de själva välja 
tid och plats. Intervjuplatsen varierade mellan deras arbetsplats, hemma hos informanten och i 

intervjuarens hem. För att skapa trygghet inleddes intervjun med småprat och ett 
bakgrundsformulär (bilaga 3) som informanten fick fylla i. Därefter startade intervjun med 
planerade uppvärmningsfrågor för att sen fortsätta med de öppna huvudfrågorna. Samtliga 

intervjuer spelades in på band och tog mellan 30-60 minuter. Diktafonen kontrollerades innan 
varje intervju för att vara säker på att den fungerade. Båda författarna deltog aktivt under 

intervjuerna. Författarna ledde hälften av intervjuerna var och den som inte förde intervjun 
flikade in med följdfrågor. På så sätt minskade risken att väsentliga följdfrågor inte blev 
ställda. Samma dag som intervjuerna genomfördes transkriberades materialet för att senare 

analyseras. Under intervjuerna har författarna försökt hålla en neutral och öppen inställning 
till ämnet, och lagt sina förförståelse åt sidan för att kunna vara objektiva i mötet med 

informanterna.  
 
Analys  

Analysen utfördes med hjälp av Graneheim och Lundmans (2008) kvalitativa manifesta 
innehållsanalys. Med manifest innehållsanalys menas att ingen egen tolkning av materialet 

gjorts utan analysen sker av det uppenbara och beskrivande i texten. Denna analys valdes för 
att författarna önskade sjuksköterskornas egna uppfattningar av vården och återhämtningen 
runt patienten. En latent innehållsanalys fokuserar på att göra egna tolkningar därför valdes 

inte denna analys. Graneheim och Lundmans (2008) innehållsanalys valdes eftersom det 
underlättar granskningen av det transkriberade materialet. För att få en helhetsbild av 

intervjuernas innehåll lästes texterna flera gånger. Intervjuerna granskades en i taget och 
meningsenheter valdes ut, det kunde vara allt från längre stycken till korta meningar och 
vikten var att meningsenheterna skulle svara till syftet (bilaga 4). En meningsenhet ska endast 

ha en betydelse och dessa enheter är grunden till analysen. Därefter kondenserades enheterna 
till mer lätthanterliga korta texter för att tydliggöra det som var viktigt. Sedan minskades 

enheterna ytterligare till koder för att få fram underkategorier och kategorier (Graneheim & 
Lundman, 2008).  
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I slutändan framkom det för många underkategorier som inte var tillräckligt klara för att 
kunna skapa avskilda kategorier, därför fick författarna gå tillbaka ett steg i analysprocessen 

för att göra omstruktureringar på lägre analysnivå och därmed nå tydligare gränser.  
 
Etiskt övervägande  

Enligt de fyra etiska huvudkraven; informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i Helsingforsdeklarationen (World Medical 

Association, 2008), krävs att forskaren främjar och skyddar deltagarna. Det är också 
forskarens skyldighet att skydda deras värdighet, rätten till självbestämmande deltagarnas 
privatliv. All forskning måste vara noggrant dokumenterad, och beskriva de etiska 

överväganden som är involverade i studien.  Insamlad data får heller inte uteslutas eller 
förvrängas. Materialet ska förvaras så att obehöriga inte kan komma åt informationen.  

 
Först inhämtades tillstånd att genomföra studien hos respektive avdelningschef. 
Informanterna som deltog i studien fick i förväg skriftlig information om studiens syfte, 

metod och datainsamling via e-post. I brevet framkom också information om att de har 
rättighet att avbryta sin medverkan, och att de kan dra tillbaka sitt samtycke när de så önskar 

utan att ange orsak. Ytterligare information i brevet beskrev att informanterna kommer att 
behandlas konfidentiellt, att deras namn avidentifieras och att materialet kommer vara inlåst 
samt användas endast till denna studie. Vid intervjutillfället gavs informanterna samma 

informationsblad (bilaga 1) för att skriftligt ge sitt samtycke till studien. Genom samtal 
försäkrade författarna sig om att informanterna hade förstått sina rättigheter (World Medical 

Association, 2008).  
 

RESULTAT  
 
Med stöd av dataanalysen kunde huvudkategorier och underkategorier urskiljas, vilket 

motsvarade studiens syfte om sjuksköterskornas uppfattning av sin roll inför patienters 
återhämtning efter en akut hjärtinfarkt. Resultatet presenteras i tre skilda huvudkategorier med 

två till tre underkategorier: ’Att arbeta efter kliniska riktlinjer’ med de två 
underkategorierna Att följa omvårdnadsrutiner och Att arbeta i team runt patienterna, ’Att ge 

information till patienterna’ med de tre underkategorierna Att göra patienterna delaktiga, 

Att förmedla mod att leva och Att motivera till livsstilsförändring samt ’Att finnas till för 

patienterna’ med de tre underkategorierna Att ge patienterna ett gott bemötande, Att ge 

individuell vård och Att vara tillgänglig. Informanternas referenser anges som en siffra 
placerad inom parentes bakom tillhörande text.  
 

Att arbeta efter kliniska riktlinjer 

Sjuksköterskornas uppfattning om sin roll i arbetet med patienterna är att följa kliniska 

riktlinjer och att arbeta i ett team med flera yrkeskategorier runt patienterna. Detta för att öka 
patienternas trygghet, och ge patienterna bästa vård inför deras återhämtning efter en 
hjärtinfarkt.  

 
Att följa omvårdnadsrutiner 

En betydande del i sjuksköterskornas arbete med patienter är att följa kliniska riktlinjer. Det 
framgick att på en avdelning finns det en standardvårdplan att arbeta efter. I den står det 
beskrivet hur en patient som drabbats av en hjärtinfarkt ska omhändertas. Vilka kontroller 

som ska göras med patienter under vårdtiden, hur de ska medicineras och att alla patienter ska 
få likvärdig information. ”Standardvårdplanen inkluderar precis allt vad en patient med ett 
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akut koronart syndrom ska ha för vård vilka kontroller, prover och undersökningar som en 

hjärtpatient ska få framförallt informationer// rutinprover” (4). På den andra avdelningen 
arbetar sjuksköterskorna inte efter några speciella omvårdnadsrutiner.  De måste vara 

noggranna i vården med patienterna och se till att alla kontroller som ska göras med 
patienterna blir gjorda och att de får sin medicin.   
 

Standardvårdplanen innehåller olika delar som sjuksköterskan ska ta upp med patienter, vad 
sjukdomen innebär för dem och vilka riskfaktorer som finns. Till exempel råds de att inte köra 

bil den första månaden efter hjärtinfarkten och de får även rådgivning om sexuell aktivitet. 
Under de fem till sju dagar patienter ligger inne på avdelningen ska alla delar i 
standardvårdplanen ha gåtts igenom. Undersökningar och kontroller ska vara utförda. En 

informant tycker att standardvårdplanen följs lite dåligt ibland, särskilt när det gäller att ta upp 
känsliga frågor kring samlivet, medan en annan sjuksköterska uttryckte att 

standardvårdplanen var ett jättebra hjälpmedel.  
 
Sjuksköterskorna är styrda av nationella och kliniska riktlinjer i vården med patienterna. I 

samband med en akut hjärtinfarkt ska vissa riktlinjer följas, det kan vara EKG-kontroller, ST- 
övervakning och att MEWS’a patienterna. MEWS står för Modified Early Warning Score och 

är ett bedömningshjälpmedel av vuxna patienters vitala funktioner. Det innebär att 
sjuksköterskan tar blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation, temperatur och 
uppmärksammar patienternas allmäntillstånd (www.icd.internetmedicin.se). ”… nationella 

riktlinjer// man arbetar verkligen utefter det. Det är liksom inget skitsnack att här är ett 
papper det här ska vi arbeta efter utan man gör det”(5). Vad dessa kontroller visar, avgör vad 

det blir för behandlingar. Därutöver kan det vara upp till varje enskild sjuksköterska hur 
vården av patienterna blir, men de bör ha i åtanke att det inte finns några riktlinjer som tar upp 
hur patienterna själv upplever sin sjukdom och sitt tillstånd. Det viktiga är att alla arbetar mot 

samma mål och vet vilka möjligheter som finns.  På så sätt får patienterna en likvärdig vård.  
 

Att arbeta i team runt patienterna 
Det framgick genomgående i studien att sjusköterskorna arbetar i team runt patienten. Utöver 
sina sjuksköterskekollegor arbetar de tillsammans med andra yrkeskategorier som 

undersköterskor, läkare, sjukgymnaster, hjärtsjuksköterskor och representanter från 
kommunen. Genom att arbeta i team anser sjuksköterskorna att det skapar en helhet och på så 

sätt kan de ge den bästa vården till patienterna. En sjuksköterska uttrycker att hon var 
”spindeln i nätet”, och ”det behövs ju nån som så att säga, vet vad, att den här patienten 
behöver det, och där behöver du ta tag i det, och det behöver göras där” (2). Samma 

sjuksköterska berättade att det gäller också att inse sina begränsningar. Som ensam 
sjuksköterska går det inte lösa allt för en patient utan det gäller att veta var hjälpen finns och 

när den behövs.  
 
Tryggheten hos patienterna stärktes om sjuksköterskorna inser sina begränsningar och 

rådfrågar sina kollegor om de har några problem eller frågor de inte kan besvara. Samtidigt 
ökar de sin egen kompetens genom att ta lärdom av varandra. Patienterna känner av om 

sjuksköterskorna kommer med vaga svar, vilket skapar misstro från patienternas sida. Det är 
också viktigt att alla i personalgruppen ger patienterna likvärdig information. Eftersom 
patienterna kan känna sig otrygga om personalen ger olika budskap. En sjuksköterska 

upplyste om betydelsen av att efter varje arbetspass dokumentera vad som har utförts och vad 
hon uppfattar att patienten behöver. Detta för att efterkommande sjuksköterska kan fortsätta 

att ge en god omvårdnad till patienten.  
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Många av sjuksköterskorna berättar att de arbetar i parvård tillsammans med en 

undersköterska för att få ett helhetsperspektiv runt patienten. Sjuksköterskor och 
undersköterskor utgör ett team runt patienterna och står dem närmast i omvårdnaden. Genom 

teamarbetet är det lättare att se om något inte står rätt till med patienterna, om de är oroliga 
eller stressade för något. Sjuksköterskorna anser att undersköterskorna är en viktig del för 
patienterna och att de har hög kompetens.  

  
… den undersköterska jag jobbar med tror jag kan informera precis lika bra som jag kan i 

många saker// sjuksköterskans roll är jätteviktig men vi har fantastiska undersköterskor som 
är professionella//  jätteviktigt att vi jobbar lite mer som i team runt patienten när det gäller 
just såna saker omvårdnad och information. (4)  

 
För att förbättra återhämtningen för patienterna kan sjuksköterskorna ta kontakt med en 

sjukgymnast som kan hjälpa till med att aktivera patienten på avdelningen. En sjuksköterska 
berättar att om patienterna behöver ytterligare förklaring angående deras mediciner kan de 
kontakta en apotekare som kommer upp till avdelningen för a tt prata med patienten. När 

patienterna ligger på avdelning meddelar sjuksköterskan att de får ett återbesök till läkaren 
och en annan tid för att träffa hjärtsjuksköterskan. Dessa besök sker inom några veckor efter 

att patienten skrivits ut. Sjuksköterskorna råder patienterna att gå med i hjärtrehabiliteringen 
eftersom de anser att hjärtsjuksköterskan och hjärtrehabiliteringen är värdefull inför 
patienternas fortsatta återhämtning i hemmet. Hjärtrehabiliteringen har även telefontid ifall 

patienten har några funderingar när de kommit hem.  
 

På hjärtrehabilitering fördjupas undervisningen om olika riskfaktorer. Patienterna får träffa 
sjukgymnasten på hjärtrehabiliteringen för att få hjärtgymnastik och motion på recept efter 
utskrivning. Sjuksköterskorna berättar att om patienterna är i behov av att träffa en psykolog 

eller kurator kan även det ordnas på hjärtrehabiliteringen. De kan även erbjuda en dietist för 
de patienter som behöver extra hjälp med att ändra sina matvanor. En sjuksköterska berättar 

att hjärtsjuksköterskan kommer till avdelningen för att informera patienterna om 
hjärtrehabiliteringen. Hjärtsjuksköterskan beskriver vad de gör på hjärtrehabiliteringen och 
varför det är bra om patienterna deltar efter utskrivning. Men är det då någon patient som 

väljer att inte delta, stannar hjärtsjuksköterskan en längre stund på avdelningen för att gå i 
igenom riskfaktorerna och svara på patientens frågor.  

 
Att ge information till patienterna   

Sjuksköterskorna beskriver att i sin roll ingår det att ge betydelsefull information till 

patienterna, vilket leder till ökad trygghet hos dem. Genom att ge patienterna grundläggande 
information blir de både delaktiga i sin vård och sjukdom. Sjuksköterskorna kan även 

motivera patienterna till livsstilsförändringar med hjälp av god kommunikation. Det framkom 
också vara av stor betydelse att sjuksköterskorna försöker informera dem om den omställning 
som sker vid hemgång. Genom att sjuksköterskorna förmedlar mod att leva till patienterna 

kan de känna sig tryggare inför utskrivningen. 
 

Att göra patienterna delaktiga  
Samtliga sjuksköterskor i studien anser att deras roll är att göra patienterna delaktiga genom 
att upplysa med både skriftlig och muntlig information. Informationen ska påbörjas direkt när 

patienterna kommer till avdelningen. De ska få reda på vad som har hänt och varför de är där. 
Det är viktigt eftersom många patienter funderar mycket och vill ha svar på varför de har fått 

en hjärtinfarkt. Ibland kan det vara svårt för patienter som har levt sunt och inte har några 
synliga orsaker till sin hjärtinfarkt att förstå varför de har drabbats. Obesvarade frågor och för 
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lite information gör att patienterna sover dåligt. Patienterna bör bli delaktiga i sin vård redan 

från början eftersom vården runt patienterna är ett samarbete, och att sjuksköterskornas mål är 
att ha patienten i centrum. Detta sker genom att sjuksköterskan informerar, undervisar och 

involverar dem i deras tillstånd ”Att patienten är med från början. Det är som en skola från 
början, från det att dem kommer in” (4). Ibland blir informationen bristfällig när patienterna 
snabbt ska iväg till operation eller undersökning utanför sjukhuset. Informationen och svara 

på frågor tas då istället upp när de kom tillbaka. 
 

På respektive avdelning fanns det en broschyr som sjuksköterskorna delar ut till sina 
patienter. Broschyren innehåller viktig information om vad som har hänt med hjärtat, 
riskfaktorer, orsaker, information om olika mediciner och hur de kan gå vidare efter 

hjärtinfarkten. Det finns skillnader i hur sjuksköterskorna använder broschyren. Några går 
igenom innehållet med patienterna, medan andra lämnar broschyren till patienterna så att de 

kan läsa igenom innehållet i lugn och ro. På så sätt kan patienterna komma med egna frågor 
och funderingar som sjuksköterskan kan besvara vid ett senare tillfälle. Någon sjuksköterska 
gör även på detta sätt i brist av tid.  Samma sjuksköterska beskriver att patienter ofta söker 

efter egen information på Internet, och att utefter den informationen diskuteras patienternas 
funderingar. På en av avdelningarna finns det ytterligare en broschyr som delas ut till 

patienterna. En Välkommen till avdelningen -broschyr. Där avdelningen själva hade skrivit ner 
viktig information och tips till patienterna som till exempel att skriva ner frågor till läkaren 
som annars är lätt att glömma.  

 
Det visade sig att läkarens rond oftast går för fort för att patienterna ska ha förstått vad läkaren 

sade. Sjuksköterskorna får då tillbringa tid inne hos patienterna för att förklara och repetera 
vad som sagts. Patienterna vill gärna vara delaktiga från början och få information om 
planeringen runt dem. Ytterligare information som anses vara viktig för patienterna är att 

förklara vad som händer och vad som kommer att hända under vårdtiden. Dessutom ska 
patienter informeras om vilka prover som ska tas och varför samt få information och 

förklaring av provsvaren. Det gäller att förklara för patienterna varför vissa undersökningar 
görs som till exempel arytmiövervakning. Det är essentiellt att ha med sig patienterna i allt 
som görs, att de är i fokus och att de förstår given information. ”… patienten är ju faktiskt det 

viktigaste, det är ju det som är centrum det är ju vårt mål det är ju därför vi arbetar här så 
det är viktigt att man har patienten med sig (4).” Har patienten inte förstått informationen 

upprepas den. En sjuksköterska hävdar att patienterna inte kan få för mycket information.  
 
En annan grundläggande del i sjuksköterskornas roll är att förklara patienternas mediciner. 

Patienterna får inte alltid ordentliga förklaringar av läkaren till varför de ska tas. Ibland slutar 
de med nödvändig medicin när de känner sig bra. Det är då väsentligt att göra patienterna 

delaktiga i sina mediciner och förklara varför de ska ta dem. Det genom att förklara för 
patienterna att medicinerna är skydd mot nya hjärtinfarkter och bör tas livet ut även om det 
inte finns några direkta symtom. Sjuksköterskorna informerar patienterna under 

medicinutdelningen. De markerar även medicinerna i broschyren eftersom det är viktigt att de 
verkligen förstår varför de ska ta sina mediciner. 

 
Att förmedla mod att leva  
Patienter upplever ofta stor rädsla inför den omställning som sker vid hemgång, speciellt om 

de lever ensamma. En del är ju jätterädda för att komma hem att bli ensamma och därför tror 
jag det är väldigt bra att man kan vara förberedd på att dom ska gå hem eller förberett 

dom…(4). En del patienter är rädda för ensamheten och ängsliga ifall de kommer att få en ny 
hjärtinfarkt. Sjuksköterskorna relaterade detta till att det under sjukhusvistelsen alltid finns 
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personal runt omkring patienterna, och ifall patienterna känner sig oroliga är det bara att ringa 

på klockan så kommer någon. De hävdar vikten av att förbereda patienterna inför hemgång 
genom att inge mod till dem för att minska deras rädsla. En sjuksköterska skildrar att det 

ibland var lätt för sjuksköterskor att överbeskydda sina patienter men att det då är viktigt att 
låta patienterna känna efter själva vad de klarar.  
 

Det anses ytterst viktigt att förmedla trygghet till patienterna före hemgång, vilket görs genom 
att öka patienternas kunskap med information. Genom att informera och berätta för 

patienterna att hjärtinfarkten är över, hjärtat är åtgärdat och har bättre skydd nu än tidigare 
försöker sjuksköterskorna inge trygghet till patienterna. Ytterligare trygghet till patienterna 
kan ges genom att upplysa dem att nu för tiden är de bättre skyddade med hjälp av mediciner, 

ballongvidgning och operationer. Sjuksköterskorna berättar att det är viktigt att lägga en bra 
grund för hur de klarar sig hemma, vilket till stor del beror på att ge mod till patienterna att 

våga motionera. Sjuksköterskorna menar att patienterna ska våga återgå till det liv de hade 
innan de fick sin hjärtinfarkt. Det är också helt naturligt att vara rädd efter en hjärtinfarkt, men 
patienterna bör inte vara för rädda så att de inte vågar anstränga sig. En annan grundläggande 

faktor i att inge mod till patienterna är att meddela vart de kan vända sig efter utskrivning. 
Detta sker genom att ge patienterna en broschyr med sig hem där det står var de kan vända sig 

om de till exempel får bröstsmärtor och information om vad de ska göra i så fall. 
Sjuksköterskorna hävdar att patienterna känner trygghet i att veta att de inte blir släppta av 
vården bara för att de blir utskrivna eftersom alla patienter lämnar avdelningen med en tid till 

hjärtsjuksköterskan. De erbjuder även patienterna att kontakta avdelningen ifall de har några 
funderingar. Innan hemgång är det av betydelse att ta reda på vilka tankar patienten har, hur 

medvetna de är eftersom en del inte tar till sig vad som har hänt. Det är därför viktigt att 
patienterna följs upp en tid efter hemkomst. En sjuksköterska uttryckte: ”då handlar det om 
att hur man ska gå vidare nu hur ska jag leva, vad innebär det här?” (2).  

 
Att motivera till livsstilsförändring  

För att kunna motivera patienterna till en livsstilsförändring måste de vara mottaglig för 
information. Det kanske patienterna inte är de första dagarna på avdelningen eftersom de 
fortfarande kan vara i chocktillstånd. När patienterna kommer till avdelningen brukar en av 

sjuksköterskorna fråga vad de själva tror är orsaken till sin hjärtinfarkt. På så sätt 
identifierades riskfaktorer, levnadsvanor och de faktorer i hemförhållanden som har betydelse 

för livsstilsförändring.  
 
De livsstilsförändringar som sjuksköterskorna tog upp tillsammans med patienterna är 

riskfaktorer som övervikt, för lite motion, fel kost, stress och rökning. Dessa riskfaktorer är 
något som bör tas upp under hela vårdtiden. Sjuksköterskorna uttrycker att det är av flera 

anledningar inte alltid lätt att framföra till patienterna att de behövde ändra sina levnadsvanor. 
En av anledningarna var att patienterna ofta har flera levnadsvanor som behövs ändras på, och 
en annan anledning är att det upplevs känsligt att säga till patienten att sluta röka, gå ned i vikt 

och att börja motionera mer. Det anses även laddat att ta upp ämnet hur mycket alkohol 
patienten konsumerar, vilket underlättas genom att gå igenom broschyren och då kommer det 

mer automatiskt och känns mer legitimt. Andra värdefulla tips i broschyren var hur de kunde 
ändra sina kostvanor. Samtliga sjuksköterskorna berättar att de helst vill hjälpa patienterna att 
ändra på alla deras riskfaktorer, men att de prioriterade rökstoppet eftersom ”det gör mer än 

alla våra mediciner eller vad man gör”(1). De patienter som röker när de kommer till 
avdelningen erbjuds nikotinplåster för att undvika rökabstinens. Sjuksköterskorna förklarar att 

de lägger mer tid inne hos dessa patienter för att försöka motivera dem till rökstopp genom att 
bl.a. förklara hur farligt det är att röka. De kan även erbjuda rökavvänjning på sjukhuset ifall 
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patienterna önskar det.  Flera sjuksköterskor förklarar att patienterna ofta slutar röka under 

sjukhusvistelsen eftersom det inte finns några rökrum och att personalen inte kan följa med ut 
så att patienterna kan röka. Det framkom också att patienterna var mer motiverade att sluta 

röka precis efter sin hjärtinfarkt, men att det var lätt att återfalla efter några månader. En del 
patienter förstår allvaret i deras osunda livsstil och förstår vikten av att göra en 
livsstilförändring.  

 
Andra livsstilförändringar som tas upp var stress och inaktivitet. Sjuksköterskorna ger råd till 

patienter med stressiga levnadsvanor att de ska lägga upp en strategi för att få ett mindre 
stressat liv. Andra råd och förslag till patienterna som gavs är om hur aktiva de bör vara och 
hur de kan börja aktivera sig genom att till exempel börja med korta promenader. 

Sjuksköterskorna rekommenderar att motionera 30 min fem dagar i veckan och därefter öka 
till 60 min 5 dagar i veckan. En av sjuksköterskorna påstår att patienterna fick ”göra allt utom 

lyfta pianon och springa maraton” (1), och att de ska testa sina gränser för annars vet de inte 
vad de klarar av. Det las också större tyngd i att motivera yngre med mer motion än till de 
äldre patienterna.  

 
Sjuksköterskorna är väl medvetna om att en livsstilsförändring är bland det svåraste en person 

kan göra. Många patienter vill göra en livsstilsförändring och det är viktigt att 
sjuksköterskorna ger patienterna positiv respons på det de har gjort bra. Oftast tar patienterna 
till sig sjuksköterskornas råd och motivation eftersom hjärtinfarkt är en traumatisk upplevelse 

och av den orsaken att livet känts hotat. En sjuksköterska beskriver att det är viktigt att 
patienterna har tagit till sig allvaret, och förstår den givna informationen i annat fall blir det 

svårt att motivera patienterna. En annan sjuksköterska berättar att hon hoppas på att kunna 
motivera patienterna genom att träffa dem oftare, och då få dem att fortsätta kämpa med sin 
livsstilsförändring som till exempel sin viktnedgång. ”För jag tror ändå att det är en väldigt 

viktig del som jag har. Få dom försöka förstå att man kan göra nåt för sig själv å sen får vi 
pyssla med resten liksom. Det medicinska, det akuta omhändertagandet”(5). Det är visat att 

patienter som är med på hjärtrehabiliteringen klarar sig bättre på att behålla sina förändrade 
levnadsvanor. Därför motiveras patienterna att efter tiden på avdelningen gå med i 
hjärtrehabiliteringen.  

 
Att finnas till för patienterna 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att finnas till för patienterna och med det menas att 
det är viktigt att ha ett gott bemötande till patienterna och bemöta dem där de befinner sig just 
nu. Genom att känna av var patienterna befinner sig kan individanpassad vård ges eftersom 

varje patient är unik. Att också vara tillgänglig för patienterna och visa att sjuksköterskorna är 
där för dem är en viktig del i patienternas återhämtning.  

 
Att ge ett gott bemötande 
Det framkom att när en patient kommer till avdelningen kan sjuksköterskan vara den första 

personen som träffar patienten. Sjuksköterskor menade att mötet med patienten bör bli så bra 
som möjligt, att verkligen lyssna på patienterna och ta dem på allvar. Det första intrycket 

patienterna får av personalen och avdelningen är betydelsefullt, och kan ligga till grund för 
resten av vårdtiden. Det är också viktigt att behålla ett positivt bemötande till patienterna 
under hela vårdtiden, att man pratar med dem och frågar hur de mår. Det är en grundläggande 

del för att omvårdnaden ska bli så bra som möjligt. Eftersom tid kan vara en bristvara i vården 
passar en del sjuksköterskor på att samtala med patienterna medan de delar ut mediciner och 

gör undersökningar och kontroller. Många patienter har ett behov av att bara få prata av sig. 
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Som sjuksköterska är det betydelsefullt att alltid försöka bemöta patienterna på ett bra sätt, 

vara trevlig och positiv även när man har en dålig dag. En sjuksköterska beskrev det så här:  
 

Men patienten är ju viktigast, man måste ju jag tycker det är jätteviktigt att bemöta patienten 
positivt rätt, om du inte är på humör så måste du vara det. Patienten är sjuk och patienten 
kommer av någon anledning och man måste va professionell å ta emot den på ett gott sätt 

tycker jag. Jag tycker det är en självklarhet, att det är en självklarhet. (4) 
 

Några sjuksköterskor berättar att eftersom patienterna på avdelningen ofta känner av 
stämningen och vilken inställning personalen har till patienterna försöker de alltid vara 
trevliga, glada och hjälpsamma. De vill inte göra vården för stel och tråkig utan vara 

noggranna och få patienter att känna att de har haft det bra på avdelningen. Det gäller också 
vid mötet med patienter att behålla sin professionalitet men ändå inte bli för stram utan skapa 

en relation med patienten. Sjuksköterskorna försöker bemöta patienten där den är just nu, på 
dennes nivå och utefter patientens behov. Patienten måste kunna lita på sin sjuksköterska och 
våga ställa de frågor och funderingar som finns. 

 
Att ge individuell vård  

När patienter kommer in till en avdelning efter att ha haft en hjärtinfarkt är det olika från 
person till person hur de reagerar. En del är lugna och tycker inte att det är så farligt medan 
andra är rädda och ängsliga. Några patienter är återkommande med en andra eller tredje 

hjärtinfarkt. Patienter som har fått sin första hjärtinfarkt kan vara jätteoroliga. Det gäller att se 
det från patientens sida och var den befinner sig just nu. Det framkom att det är viktigt att 

vårda dessa patienter på en hjärtavdelning, för där finns det hjärtspecialister och personal som 
har kompetens på området. Det gör att patienterna känner sig trygga i omhändertagandet. 
Sjuksköterskorna säger att själva omhändertagandet av en hjärtinfarktspatient är mer 

medicinskt, men sedan beror det på vad de har för patient framför sig. En del är mer aktiva 
och rörliga medan andra har ont och är stillaliggande. Det finns ingen självklar gång att så här 

vårdas alla patienter med hjärtinfarkt, utan det är från person till person vad de behöver.  
 
Som sjuksköterska är det lätt att hamna i sitt vanemässiga beteende och tänka att det är bara 

en vanlig hjärtinfarkt, men varje patient är unik. Sjuksköterskorna måste tänka sig för och inte 
säga till patienter att nu är du snart frisk och kan göra vad du vill eller om patienten är rädd 

för att få en ny infarkt säga att det kommer nog inte hända igen. Eftersom alla patienter är 
olika och vårdas utifrån olika utgångslägen är det väsentligt att de får vård efter sin situation 
och sina behov. Vården anpassas individuellt genom att sjuksköterskorna bildar sig ett 

helhetsperspektiv på patienterna. De ser hur patienterna fungerar om de lätt blir andfådda eller 
har andra problem. En sjuksköterska berättar: ” Jag bildar min uppfattning och min kliniska 

bedömning hos patienten // det är ju  inne hos patienten jag får min bästa information och 
min kliniska bedömning” (4). På så sätt får de en bra uppfattning av patienten.   
 

I samband med en hjärtinfarkt är det flera faser som patienterna går igenom, bland annat 
chockfas och bearbetningsfas. Utifrån sin situation ska de genomgå en hel del kontroller och 

undersökningar som lungröntgen, ultraljud och kranskärlsröntgen. En del patienter förstår inte 
vad som händer runtomkring dem. De är helt enkelt inte till freds i situationen och de behöver 
extra stöd i omhändertagandet. ”Försöka hitta patienten där den är just då // nånstans måste 

man ju ändå försöka hitta den där personen och liksom möta den där den är // det kan väl va 
ganska viktigt…” (5). 
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Att vara tillgänglig     

Samtliga sjuksköterskor kände att de vill finnas till hands för patienterna. De vill kunna 
tillbringa tid med patienterna, prata med dem och bilda sig en egen uppfattning om dem. 

Patienterna ska känna att de kan ställa sina frågor och att sjuksköterskan har tid att lyssna och 
svara på dem. ”många är ju akut sjuka, eller har varit akut sjuka och många av dom tror jag 
det har ju varit ett hot mot livet så jag tror mycket det här med tillgänglighet att man kan 

svara på frågor…” (1). 
 

Som nämnts innan i studien räcker tiden inte alla gånger till i vården. Verkligheten är sådan 
att sjuksköterskorna inte alltid kan vara tillgängliga hela tiden, vilket gör att samtalen och d en 
psykiska delen med patienterna ibland kommer i kläm: ” … jag vill gärna va mycket hos 

patienten å det kan jag bli personligen frustrerad när inte jag hinner det. Då tycker inte jag 
att jag hunnit ge god omvårdnad” (4). Några sjuksköterskor menade att är det jättestressigt på 

avdelningen känner patienterna av det. Då är det bättre att säga att jag kommer tillbaka till dig 
senare när jag har mer tid. Patienterna har oftast förståelse för det. En skillnad som framkom 
var att någon sjuksköterska tyckte att det finns mer tid att ägna sig åt patienter på helgerna. 

Sjuksköterskan upplevde att patienterna kände sig mer trygga genom att hon fanns där för 
dem och att det fanns tid att prata mycket med dem.  

 
Några sjuksköterskor berättar att läkaren på avdelningen oftast tillbringar lite tid med 
patienterna. På helger och vid vissa andra tidpunkter finns ingen läkare alls på avdelningen 

som patienterna kan fråga. Sjuksköterskorna menar att det är de som är tillgängliga på 
avdelningen hela dagen för patienterna. Patienterna behöver bara ringa på klockan så finns det 

någon där som kan hjälpa dem. En sjuksköterska säger såhär:  
 
 … doktorn har de är liksom inne i två minuter och sen ut igen. Men jag är mer lättillgänglig 

jag är där hela dagen. För patienten… Finnas till liksom… det är bara att haffa mig liksom. 
Så kan jag svara på frågorna. Är det någon som väntar på doktorn, så kommer doktorn in och 

så glömmer dem av vad de skulle säga (3). 
 
En del patienter känner sig ledsna och mår väldigt dåligt av att ha haft en hjä rtinfarkt. De är 

vilsna och har ingen aning om vad som har hänt eller ska hända. Då är det viktigt att försöka 
ta sig tid för de patienterna, tala med dem och få dem att landa i situationen. Det är också 

betydelsefullt att vara lyhörd för olika signaler som patienterna ger. Genom att vara tillgänglig 
kan ett förtroende byggas upp med patienterna och små saker som de inte tror är av betydelse 
kan komma fram. Att vara där för patienterna och ha dem i fokus ger en bra omvårdnad : ”Sätt 

patienten främst // Jag försöker verkligen göra det, att man gör det för patienten, gör man 
inte det så hoppa över det. Gör det för patienten”(5). 

 

DISKUSSION 

 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna anser att en viktig del i patienters återhämtning 
består av att inge trygghet och stöd. Detta genom att ge betydelsefull information, att arbeta 

efter kliniska riktlinjer i vården med patienterna och framför allt visa patienterna att de finns 
där för dem.  

 
Metoddiskussion  

Studiens trovärdighet värderas efter metodens reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas 

att metoden som använts är tillförlitlig och vid upprepad användning ger samma resultat 
(Dahlberg, 1997). En hög reliabilitet kan vara svårt i en kvalitativ intervjustudie eftersom 
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intervjusvaren kan variera beroende på vem informanten är. Det är svårt att få samma svar vid 

olika tillfällen (Forsberg & Wengström, 2008). Reliabiliteten sänktes något eftersom 
författarna är ovana forskare och inte har någon erfarenhet om metod- och analysarbetet. 

Däremot har författarna varit noggranna under urvals-, insamlings-, och analysprocessen samt 
i redovisningen av resultatet, vilket ökar studiens reliabilitet.  
 

Författarna har försökt att hålla en hög validitet under studieprocessen. Validitet betyder att 
det fenomen i studien som avsåg att undersökas har undersökts (Dahlberg, 1997).  

Studiens syfte och frågeställningar anses vara besvarade i resultatet, vilket ökar studiens 
validitet (Fejes & Thornberg, 2009). Det instrument som användes för att undersöka syftet var 
en intervjuguide. För att författarna skulle vara säkra att intervjuguiden svarade till syftet 

diskuterades frågorna tillsammans med handledaren (Forsberg & Wengström, 2008). 
Författarna utförde även en pilotintervju för att försäkra sig om att frågorna var rätt 

formulerade och gav relevant svar, detta ökade studiens validitet (Forsberg & Wengström, 
2008). Pilotintervjun blev väl genomförd och gav relevant information, därför inkluderades 
den i studien. Pilotintervjun utfördes eftersom författarna var oerfarna intervjuare. Validiteten 

ökar också genom att datainsamlings- och analysmetoder är lämpad för studiens kvalitativa 
ändamål (Fejes & Thornberg, 2009).  

 
Eftersom tidigare forskning sedd från sjuksköterskans perspektiv inte gick att finna på olika 
databaser som ELIN, Cinahl, Pubmed och Google scholar har författarna gjort en 

intervjustudie. En intervjustudie var bäst lämpad eftersom författarna ville att 
sjuksköterskorna skulle berätta fritt utifrån öppna frågor, och att det skulle bli variation på 

svaren (Forsberg & Wengström, 2008). På så sätt har sjuksköterskans uppfattningar om sin 
egen roll i arbetet med patienter och deras återhämtning i samband med en hjärtinfarkt 
belysts. Författarna ansåg att en enkätundersökning inte var lämplig eftersom den riktar sig 

mer till kvantitativa studier och risken för bortfall är hög (Forsberg & Wengström, 2008).   
 

Det är avgörande för att få ett resultat som överensstämmer med verkligheten att en korrekt 
urvalsstrategi görs (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna diskuterade därför noga hur 
urvalet skulle ske och försökte få ett ändamålsenligt urval utifrån studiens syfte. Två 

avdelningar valdes på olika sjukhus som författarna hade anknytning till. För att välja ut 
sjuksköterskor som stämde in på inklusionskriterierna och ville medverka i studien 

kontaktades avdelningschefen på respektive avdelning. Avdelningschefen på den ena 
avdelningen återkom med två sjuksköterskor som ställde upp att delta. På den andra 
avdelningen hade en av författarna arbetat och kände avdelningschefen yrkesmässigt därför 

kunde informanter med olika erfarenhet önskas. Fördelen med att kunna önska strategiskt 
utvalda informanter är att författarna fick variation i var sjuksköterskorna befann sig 

erfarenhetsmässigt och även att det blev viss könsfördelning (Forsberg & Wengström, 2008). 
Nackdelen med att avdelningscheferna valde ut informanter är att de kanske väljer ut de 
sjuksköterskor som bäst representerar deras avdelning eller att de tillfrågade inte kan säga nej 

när deras chef frågar. Resultatet skulle kunna få större bredd och variation om ett större antal 
informanter hade valts ut och om informanterna hade valts från flera sjukhus belägna på olika 

platser i landet. Trots det begränsade urvalet i studien fann författarna en mättnad i analysen 
av de fem intervjuerna, detta kan bero på omständigheter talande för en bristande variation av 
insamlad data. Om urvalet informanter varit av ett större slag skulle resultatet kunna vara 

överförbart till landets hjärtsjukvård. Förståelsen av resultatet kan vara användbart inom 
hjärtsjukvården, liksom inom liknande patientsituationer såsom nydiagnostiserade diabetiker 

eller överhuvudtaget där patienter är i behov av att sjuksköterskan undervisar och samtalar om 
deras nya situation 
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Tre av intervjuerna genomfördes på sjuksköterskornas arbete under deras arbetstid. Detta 

anses inte vara optimalt eftersom sjuksköterskorna kan känna sig stressade över att ha 
arbetsuppgifter som väntar, och därför inte tar sig tid att tänka igenom frågorna och svaren 

ordentligt. Eftersom intervjuerna gjordes i samband med att sjuksköterskorna skulle sluta för 
dagen och att sjuksköterskorna gav ett lugnt intryck ansåg inte författarna att intervjuerna 
påverkats till det sämre. En sak som kan ha påverkat intervjuerna negativt var att det fö rekom 

störningsmoment. Vid något tillfälle under intervjuerna kom det in personer som frågade 
saker eller inte visste att det pågick en intervju. I ett av fallen förekom både störande ljud 

utifrån och att en person kom in som behövde rummet. Intervjun avbröts och fortsatte därefter 
i ett annat rum. Detta hade kunnat undvikas genom att intervjuerna genomförts på en annan 
plats med lugnare miljö. Författarna tyckte inte att de olika störningarna påverkade 

intervjuerna nämnvärt. De andra två intervjuerna ägde rum i hemmamiljö. En av intervjuerna 
utfördes hos den ena författaren, detta och att båda författarna var med kan anses som en 

ojämn maktposition mellan informanten och intervjuarna (Thomsson, 2002). Men eftersom 
informanten valde plats och tid själv, samt att informanten och intervjuaren hade träffats på 
arbetet kändes intervjun som avslappnad och väl genomförd. Den andra intervjun tog plats i 

informantens hem och denna intervju kändes lika bra. Författarna anser att det upplevdes 
bättre att intervjua hemma hos någon än på arbetsplatsen. Validiteten sänks genom att den ena 

författaren ibland arbetar med några av informanterna. För att båda författarna ska vara 
opartiska intervjuade den andra författaren dessa informanter, vilket ökar studiens validitet.  
 

Vid varje intervju är det viktigt att göra situationen så bekväm som möjligt för informanterna, 
därför hade uppvärmningsfrågor konstruerats. Dessa frågor visade sig under analysens gång 

vara användbara och svaren kunde inkluderas i studiens resultat. Under intervjuerna användes 
en diktafon. Att bli inspelad på band kan få intervjupersonerna att känna sig obekväma i 
situationen, men eftersom författarna är oerfarna i att intervjua är diktafonen ett nödvändigt 

hjälpmedel. Den behövs för att få en helhet i intervjuerna och för att ingen viktig information 
går förlorad. Författarna kunde även vara mer avslappnade och koncentrera sig på intervjun 

(Thomsson, 2002). Författarna upplevde inte att någon informant blev besvärad av att bli 
inspelad på band och att det stärker studiens validitet. Vid samtliga intervjuer medverkade 
bägge författarna. Fördelarna med att vara två under en intervju är att den ena kan leda 

intervjun och den andra kan fylla i och komplettera med följdfrågor. Det är också en trygghet 
för oerfarna intervjuare att ha stöd av någon under intervjun. Nackdelen är att intervjuarna kan 

avbryta varandra och att intervjun kan ta en annan riktning vilket inte ger informanten tid att 
ge ett fullständigt svar (Thomsson, 2002).   
 

Det är viktigt att lägga extra fokus på analysarbetet (Fejes & Thornberg, 2009), därför 
genomfördes analysen till större del tillsammans. Eftersom båda författarna var ovana vid hur 

en analysprocess går till, analyserades den första intervjun noggrant tillsammans. Därefter 
analyserades två intervjuer var. För att undvika feltolkning av materialet och att ingen viktig 
information gått förlorad, gick författarna tillsammans igenom varandras analyser noggrant. 

Detta stärker studiens validitet.  
 

Resultatdiskussion  

Att arbeta efter kliniska riktlinjer 
Det framgick av intervjuerna att det finns en viss skillnad i att följa rutiner i vården runt 

patienterna. Den ena avdelningen använder en standardvårdplan som omvårdnadsrutin, medan 
den andra avdelningen inte följer några specifika rutiner. Fördelarna med standardvårdplanen 

är att sjuksköterskorna kan läsa vad som ska göras med patienterna om de känner sig osäkra, 
men också kontrollera att patienterna har genomgått alla undersökningar som behövs innan 
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patientens utskrivning. Det kan tolkas som en mer säker vård, vilket ingår i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (www.socialstyrelsen, 2008). Melcher (1994) beskriver att utförandet 
av arbetsprov innan hemgång minskar patienternas oro och rädsla inför hemgång, det medför 

att undersökningarna stärker patienternas känsla av att klara sig hemma. Det är också viktigt 
att ta reda på patienternas psykiska och fysiska status innan de går hem, detta för att öka deras 
välbefinnande (Rehnqvist, 1988). Följs standardvårdplanens riktlinjer kan sjuksköterskorna i 

bästa mån försöka undvika att patienterna blir lidande. I resultat framgår det emellertid att 
standardvårdplanen är svår att följa om patienterna är multisjuka och att de då hamnar utanför 

riklinjerna. Patienternas livsvärld negligeras genom att sjuksköterskorna inte involvera r hela 
människans levda värld, eftersom livsvärlden består av mer än patientens sjukdom (Dahlberg 
et al., 2003).  

 
Wiklund (2003) beskriver att patienter upplever ett välbefinnande om vårdpersonal har goda 

kunskaper och erfarenhet inom sitt område. En god vårdrelation bygger på trygghet mellan 
patient och vårdpersonal. Det påpekades även i resultatet, där sjuksköterskorna beskriver att 
patienternas trygghet stärktes när sjuksköterskorna rådfrågade andra kollegor i teamet runt 

patienten. Eftersom patienter uppmärksammar ifall sjuksköterskorna kommer med osäkra och 
felaktiga svar. Sjuksköterskorna skildrar också vikten av att dokumentera så att 

nästkommande skift kan fortsätta med en god vård till patienterna. Enligt Dahl, Heggdal och 
Standal (2006) har sjuksköterskan en dokumentationsplikt angående 
omvårdnadsdokumentationen runt patienterna. Detta är till för att fastställa en kontinuitet i 

vården och behandlingen av patienterna. Genom att utföra en noggrann dokumentation kan 
sjuksköterskorna bidra till en ökad patientsäkerhet och kvalité i vården av patienterna.  

 
Ehrenkrona och Öman (1994) belyser vikten av att patienter mobiliseras så fort som möjligt 
efter sin hjärtinfarkt och att det då är viktigt för sjuksköterskorna att ta hjälp av 

sjukgymnaster. Detta framkom också i resultatet att det är av stor betydelse att det finns ett 
gott samarbete mellan vårdpersonalen i vården runt patienten. En sjuksköterska uttryckte att 

sjuksköterskor är spindeln i nätet, och det är deras arbete att kontakta övrig vårdpersonal som 
patienterna är i behov av till exempel sjukgymnasten. Det framkom också tydligt att en 
grundläggande del i sjuksköterskornas teamarbetet är samarbetet med undersköterskan. Med 

undersköterskan kan de tillsammans se patientens livsvärld och patienten kan få sin röst hörd. 
På så sätt främjas patienternas välbefinnande och deras lidande lindras (Dahlberg et al., 2003). 

 
Att ge information till patienterna  
Det framgår i resultatet att ge information till hjärtinfarktspatienter är en grundläggande faktor 

i att främja deras välbefinnande och lindra deras lidande. Genom att bruka god 
kommunikation från början till slut mellan sjuksköterskor och deras patienter skapas en bra 

vårdrelation. Det implementeras genom att ge information och att undervisa patienter om sin 
sjukdom, men också om vården runt omkring dem. Wilson- Stronks (2010) hävdar att en god 
kommunikation är mer än att ge information och förvissa sig om att patienten förstår. God 

kommunikation ska vara ett två-vägs samtal, en dialog mellan sjuksköterska och patient, där 
sjuksköterskan bjuder in patienten till att komma med egna frågor. På detta sätt lär patienten 

sig att erhålla egen information och kan lättare komma ihåg informationen. God 
kommunikation leder till patienters delaktighet i sin egen vård, detta är inte bara en rättighe t 
enligt Socialstyrelsen (2008) utan också en vårdkvalité och en patientsäkerhet (Wilson- 

Stronks, 2010). Detta visades i resultatet att patienterna ibland slutar med nödvändig medicin 
när de börjar känna sig fria från symtom. Patienters hälsa och säkerhet kan riskeras om 

sjuksköterskorna inte upprätthåller en optimal dialog.  
 

http://www.socialstyrelsen/
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Resultatet visar att sjuksköterskorna ger patienterna både skriftlig information i form av en 

broschyr och upprepande muntlig information. Detta stöds av Kristofferzons et al. (2007) 
studie där patienterna uttrycker att det är viktigt att få både muntlig och skriftlig information 

vid upprepade tillfällen. Det uppenbaras i både resultatet och i Kristofferzons et al. (2007) 
studie att ett övergripande problem är att patienter upplever att det är bristfällig 
kommunikation mellan dem och läkarna. Läkarna upplevs som stressade och ger 

osammanhängande samt irrelevant information (Kristofferzons et al., 2007). Sjusköterskorna i 
resultatet beskriver att de tar sig tid till att förklara och upprepa det läkarna har sagt, speciellt 

om deras mediciner. Sjuksköterskorna anser att det är ytterst viktigt att patienterna har goda 
kunskaper om sina mediciner. Detta stöds av Svedlunds et al. (2001) studie där patienter 
själva uttrycker vikten av att veta varför de ska ta sina mediciner och vilka biverkningar de 

eventuellt kan vänta sig att få. Emellertid berättade en sjuksköterska att hon anser att patienter 
kan få för mycket information, om till exempel biverkningar, medan en sjuksköterska menade 

att patienterna inte kan få för mycket information. Patienter upplever bristande information i 
att veta var och till vem de kunde vända sig vid problem efter utskrivning (Svedlund et al., 
2001). I resultatet framgår det tydligt att sjuksköterskorna anser att det är viktigt att 

patienterna vet vart de kan vända sig vid frågor och funderingar. Sjuksköterskorna hävdade 
också vikten av att noga förbereda patienterna med grundlig information vid hemgång. Annan 

bristfällig information som patienterna upplever är att de inte var tillräckligt förberedda vid 
hemgång och att de inte visste vilka problem som kunde uppstå (Kristofferzon et al., 2007).   
 

En annan betydelsefull inverkan som information har är att det inger trygghet och mod att 
fortsätta leva, dels att patienter ska våga påfresta sin kropp fysiskt, dels att de ska våga gå 

tillbaka till det liv de hade innan hjärtinfarkten. Litteraturen (Kristofferzon et al., 2007; 
Svedlund & Danielson, 2004; Svedlund et al., 2001) beskriver att patienter är rädda för att få 
en hjärtinfarkt till, att de känner sig orkeslösa och att de upplever att de har blivit av med sin 

frihet. Det är då viktigt att inge mod till patienter och att de ska lyssna till sitt hjärtas signaler 
och lära sig att förstå signalerna (Svedlund et al., 2001), samt att göra patienterna införstådda i 

att det är viktigt att acceptera sin sjukdom (Svedlund & Axelsson, 2000; Svedlund & 
Danielson, 2004). I resultatet framkom det att sjuksköterskorna anser att patienterna inte ska 
vara rädda att testa sina gränser och prova sig fram. De ansåg att det ligger till grunden för hur 

patienterna har det när de kommer hem. I Svedlund och Axelssons (2000) studie uttrycker 
patienterna att för att kunna göra en livsstilsförändring är det viktigt att förstå sambandet 

mellan deras hjärtinfarkt och riskfaktorn. Detta kommer i uttryck i resultat där en av 
sjuksköterskorna frågar patienterna vad de själva tror är orsaken till deras hjärtinfarkt. På så 
sätt framkommer informationen och det tydliga sambandet. Patienter behöver förstå hur till 

exempel rökning skadar hälsan och varför det är viktigt att sluta. Beslutet måste emellertid 
komma från patienterna själva, det går inte att köra med pekpinnar i vården (Svedlund et al., 

2001). Innan livsstilsförändring väger patienterna för- och nackdelar med att göra en 
förändring i deras liv (Kristofferzon et al., 2007), och att det då behövs lämplig information 
från vårdpersonal. Kunskap om deras sjukdom ökar chanserna till att de förändrar sin livsstil 

(Svedlund et al., 2001). 
 

Att finnas till för patienterna 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna ska ge patienterna ett bra bemötande. I 
Engman och Lundgrens (2009) studie beskriver patienterna sjuksköterskan som snäll, vänlig 

och hjälpsam. Ett första intryck är viktigt och kan ligga till grund för hur vårdrelationen med 
patienterna blir. Det stämmer överens med vad Svedlund, Danielson och Norberg (1999) 

skriver i sin studie att sjuksköterskor bygger upp en relation med varje patient utifrån deras 
situation. Den första kontakten med patienterna kan vara avgörande för hur utvecklingen i 
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deras vårdrelation blir. För att underhålla en god relation med patienterna är det viktigt att 

sjuksköterskan tar sig tid för patienterna men också ger dem eget utrymme (Ibid). Wiklund 
(2003) menar att en fungerande vårdrelation är en förutsättning för att vården med patienter 

ska bli så bra som möjligt. Patienterna måste få möjlighet att uttrycka sina problem och 
behov. 
 

Sjuksköterskorna i resultatet vill vara tillgängliga och göra vårdtiden så bra som möjligt för 
patienterna. Patienterna ska våga ställa sina frågor, kunna lita på sin sjuksköterska och känna 

att hon har tid för dem. Svedlund et al. (1999) skriver att sjuksköterskor har en öppen attityd 
till patienterna och att deras avseende är att bjuda in till samtal med dem. I Engman och 
Lundgrens (2009) studie framgick det att patienterna upplever sjuksköterskan som en resurs, 

att hon finns där för dem när de behöver hjälp. Patienterna anser att sjuksköterskorna är lätta 
att få kontakt med, men de kom inte fram spontant och pratade med patienterna utan kom när 

patienterna själva bad om det (Ibid). Här kan en intressant skillnad ses eftersom resultatet 
visar att sjuksköterskorna själva tog kontakt och pratade med patienterna. Det var i brist av tid 
sjuksköterskorna inte alltid hann prata men då förklarade de det och återkom senare till 

patienterna.      
 

Resultatet beskriver vikten av att individanpassa vården för patienterna. Patienterna reagerar 
olika i sin situation och sin sjukdom. Sjuksköterskorna måste anpassa vården efter var 
patienterna befinner sig i sitt sjukdomstillstånd. Många patienter är oroliga och rädda, de har 

svårt att ta till sig att de har drabbats av en hjärtinfarkt. En liknande jämförelse kan göras med 
Svedlunds et al. (1999) studie där sjuksköterskorna beskriver att patienterna tar distans från 

sin sjukdom. De befinner sig i ett slags förvirringstillstånd och de varken kan eller vill ta till 
sig information och kunskap om att de har drabbats av en hjärtinfarkt. Patienterna förnekar det 
som har hänt och döljer sina känslor (Ibid). Detta skapar ett lidande för patienterna. Dahlberg 

et al. (2003) menar att lidande finns i flera former och uppstår ofta i samband med sjukdom. 
Patienter känner hopplöshet, ensamhet, skuld och skam, de känner inte igen sig i sin kropp. 

Genom att sjuksköterskor är uppmärksamma på patienternas behov och finns där för dem kan 
lidandet lindras. Alla patienter behöver god vård, trygghet och stöd i sitt sjukdomstillstånd. I 
Kristofferzon, Löfmark och Carlssons (2008) studie lyfter patienterna fram sjuksköterskans 

roll och hon står för kontinuitet, trygghet och hjälpsamhet. Svedlund et al. (1999) belyser att 
sjuksköterskor vill hjälpa patienterna att känna sig trygga. De vill att patienterna ska känna sig 

väl omhändertagna och att sjuksköterskorna hjälper dem förstå vad som har hänt dem.  
  
Det vore intressant att kunna göra en utvidgad forskning med fler informanter och från flera 

sjukhus, om sjuksköterskans roll inför patienters återhämtning efter en hjärtinfarkt. Det för att 
studera sjuksköterskornas erfarenhet och uppfattning över vad som krävs för en bra 

omvårdnad och återhämtning hos patienter under akutskedet.  
 

SLUTSATS 
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans roll inför patientens återhämtning efter en 

akut hjärtinfarkt. I resultatet framgår det att en betydande del i sjuksköterskans roll är att inge 
trygghet till patienterna. Att inge trygghet innebär att vara tillgänglig för patienterna, att stödja 

dem i deras vård och att vara öppen för patienternas frågor. På så sätt kan en bra vårdrelation 
mellan sjuksköterska och patienter byggas upp. Sjuksköterskorna beskriver vikten av att ge 
information under hela vårdtiden, vilket gör patienten delaktig i sin vård och sjukdom. Genom 

att informera patienterna kan sjuksköterskorna även förbereda dem inför hemgång, vilket 
stärker deras mod att klara sig själva och återgå till det liv de hade innan hjärtinfarkten. 
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Sjuksköterskorna uttryckte även att patienterna kände trygghet när det fanns erfaren personal i 

närheten och att flera yrkeskategorier hjälptes åt i deras vård och återhämtning.   
 

Det som framgick från resultatdiskussionen är att sjusköterskans uppfattning av sin roll att 
främja patienters återhämtning efter sin hjärtinfarkt speglar den verklighet som finns 
beskriven i litteraturen utifrån patienters upplevelser. Genom att sjuksköterskorna följer 

kliniska riktlinjer och utför en noggrann dokumentation ökar patienternas säkerhet i vården. 
Dokumentationen underlättar även för nästkommande sjuksköterska och på så sätt kan en god 

och patientsäker vård fortsätta. Erfarenhet och kunskap bidrog till att patienterna kände ett 
ökat välbefinnande. Resultatdiskussionen visar också att ett samarbete med sjukgymnast och 
annan vårdpersonal gör att patienterna snabbt kan mobiliseras och återhämta sig efter sin 

hjärtinfarkt.  
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Informationsblad 
 

Informationsblad till deltagare i intervjustudie 

 
Vi är två sjuksköterskestudenter från Linnéuniversitetet i Växjö som heter Jessica Nyberg och 
Linda Johansson. Vi är nu inne på termin fem och har börjat skriva på vår C- uppsats. Den ska 
handla om sjuksköterskans tankar, erfarenheter och betydelse för patienters återhämtning efter 

en hjärtinfarkt. Syftet med intervjustudien är att beskriva sjuksköterskans uppfattning om sin 
roll inför patientens återhämtning efter en hjärtinfarkt.  

 
Målsättningen är att intervjua fyra-fem sjuksköterskor, gärna både män och kvinnor som 
arbetar på hjärtavdelningen i Växjö och i Värnamo. Vi söker deltagare i olika åldersgrupper 

som är intresserade av att dela med sig av sin erfarenhet om sin roll som sjuksköterska.   
Intervjun tar ca 45min och kommer att ske på en plats som du väljer och känner att du trivs 

med. För bästa resultat och för att undvika missförstånd kommer intervjuerna spelas in på 
band. Därefter transkriberas, kodas och analyseras intervjuerna. Till hjälp har vi vår 
handledare Ingrid Johansson som är leg. sjuksköterska och universitetslektor. Du som 

deltagare kommer att behandlas konfidentiellt och ditt namn avidentifieras. Intervjun är 
frivillig och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke eller avbryta intervjun utan att 

behöva ange något skäl. Materialet kommer av säkerhetsskäl vara inlåst under arbetets gång, 
och kommer endast att användas i denna studie. Vi hoppas på din medverkan, och ser fram 
emot att få ta del av dina erfarenheter och tankar.  

 
Med vänliga hälsningar 

 
 
 

________________________________           ________________________________ 
Jessica Nyberg                                                   Linda Johansson 

 
 
 

________________________________           ________________________________ 
Ort            Datum 

 
 
 

Jag har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen angående intervjustudien. Jag är 
införstådd i mina rättigheter och ger mitt samtycke som informant: 

 
 
 

________________________________________________ 
Namn: 

 
 
Har ni frågor eller synpunkter får ni gärna höra av er via våra e-poster eller mobiltelefoner: 

Jessica: jnyml08@student.lnu.se och 0707XXXXXX eller  
Linda:  ljopk08@student.lnu.se och 0708XXXXXX 
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Intervjuguide 
 

Intervjufrågor: 

 

Uppvärmningsfrågor 

1. Skulle du vilja berätta om hur det är att arbeta på en hjärtavdelning? 

2. Hur kom det sig att du valde att arbeta på en hjärtavdelning?  

3. Beskriv en dag på arbetet? 

 
Huvudfrågor 

 
4. Hur uppfattar du stämningen på avdelningen och bland personalen, i vården av 

patienterna? 

5. Finns det några specifika tankar/idéer på avdelningen eller hos vårdpersonalen om hur 
man ska vårda patienter efter en hjärtinfarkt? 

6. Finns det specifika omvårdnadsrutiner? 

7. Skulle du vilja berätta om hur du själv tänker och handlar i samband med omvårdnad 

av en hjärtinfarktpatient? 

8. Vad har du för tankar/idéer och planer inför patientens utskrivning till hemmet?  

9. Hur kan din omvårdnad ta sig uttryck, med tanke på patientens fortsatta återhämtning i 

hemmet?? 

10. Vilka kännetecken finns på din omvårdnad? 

11. Skulle du vilja berätta om hur du ser på din egen roll inför patienternas fortsatta 
återhämtning i hemmet efter en hjärtinfarkt? 

12. Har du som sjuksköterska någon slags betydelse för patientens fortsatta återhämtning?  

13. Hur tror du andra sjuksköterskor ser på sin roll (ser på sin betydelse) inför patientens 
fortsatta återhämtning i hemmet? 

14. Har du själv märkt av eller fått respons från patienter att den vård som getts på 
avdelningen har haft betydelse (eller ingen betydelse alls) för deras fortsatta 
återhämtning i hemmet?  

15. Är det något annat som vore viktigt att få fram om din roll som sjuksköterska inför 
patientens återhämtning i hemmet? 

 
Något ni vill tillägga? Kan vi ringa er om fler frågor dyker upp?   
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Bakgrundsformulär: 

 

Bakgrunds fakta: 
 
 

Hur gammal är du? 
 

 
 
 

 
Hur länge har du varit leg. sjuksköterska? 

 
 
 

 
 

Hur länge har du arbetat här? 
 
 

 
 

 
Berätta om dina tidigare erfarenheter med hjärt- och kärlsjuka patienter inom vården 
ev. extra kurser/ utbildning? 
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Exempel på analys 

 
 
 

Meningsenhet Kondenserad  

Meningsenhet 

Kod Underkatego

ri  

Kategori  

Att patienten är med från början. 
Det är som en skola från början, 

från det att dem kommer in. 

Från början en 
skola för 

patienten  

Patientfokus  Att göra 
patienterna 

delaktig i sin 
vård  

Att ge 
informatio

n till 
patienterna   

 En del är ju jätterädda för att 

komma hem att bli ensamma å 
därför tror jag det är väldigt bra 
att man kan vara förberedd på att 

dom ska gå hem eller förberett 
dom… 

Måste 

förbereda 
patienterna 
inför hemgång, 

jätterädda att 
återvända 

ensamma hem 

Förbereda 

inför 
hemgång  

Att förmedla 

mod att leva   

För jag tror ändå att det är en 
väldigt viktig del som jag har. Få 

dom försöka förstå att man kan 
göra nåt för sig själv å sen får vi 
pyssla med resten liksom. Det 

medicinska, det akuta 
omhändertagandet 

Viktig del 
sjuksköterskan 

har, få patienter 
till insikt att de 
kan gör något 

för sig själv 

Insikt, 
förändring 

Att motivera 
till 

livsstilsföränd
ring  
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