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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda dödsorsaken i Sverige. Att 

bli diagnostiserad med hjärtinfarkt skapar mycket ångest och oro och 

patienter som drabbas är därför i stort behov av information. Vårdpersonal 

har skyldighet att ge varje patient individuellt anpassad information. Genom 

att belysa hur patienter med hjärtinfarkt upplever information från 

sjuksköterskor kan kvaliteten på informationen höjas och bli mer 

individanpassad. 

Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelse av information efter en 

hjärtinfarkt.  

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes där åtta artiklar, varav 

fem kvalitativa och tre kvantitativa analyserades. Kvalitetsgranskning 

inspirerades av Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmall. Materialet 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys beskriven i Lundman 

och Hällgren- Graneheim (2008). 

Resultat: Patienternas upplevelse av information berörde informationsbehov, 

den mellanmänskliga kommunikationen vid information samt 

informationsinnehållet. Resultaten kan implementeras i klinisk verksamhet 

genom att sjuksköterskor kan får större förståelse för upplevelsen av 

information och då kan individanpassa informationen bättre.  

Slutsats: Patienterna överlag har upplevelser som kan värderas negativt. 

Sjuksköterskor bör individanpassa informationen ytterligare för att bidra till 

en bättre upplevelse av information. 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, Upplevelse, Kommunikation och Information. 
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INLEDNING 

Som blivande sjuksköterska känner jag ett stort intresse för patienters livsvärld och upplevelse 

av vården. Intresset för denna litteraturstudies ämne har uppkommit under grundutbildningen, 

men framför allt under den tid då jag varit praktiskt verksam på en hjärtmedicinsk 

vårdavdelning.  Enligt min kliniska erfarenhet kan information given av sjuksköterskor vid 

hjärtinfarkt ofta vara bristfällig, det vill säga att den delvis uteblir eller inte är tillräckligt 

individpassad. Tankar om hur informationen uppfattas och upplevs av patienter har väckts och 

hur sjuksköterskor ska kunna hantera informationsgivningen bättre. 

 

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt 

Etiologi 

Hjärtinfarkt och akut kranskärlssjukdom kan uppstå vid förekomst av ett antal riskfaktorer.  

Kända riskfaktorer är fetma, hög ålder, hypertoni, förhöjda blodfetter, rökning och hereditet 

(Socialstyrelsen, 2008b). Vid förekomst av riskfaktorer kan förträngningar utvecklas i hjärtats 

kranskärl. Förträngningarna är en inflammatorisk process i kärlväggens innersta lager, 

intiman, med inlagring av lipider och inflammatoriska celler vilket skapar ett plack, 

ateroskleros. En bristning i ett sådant plack utlöser en koagulationsprocess. Denna 

koagulationsprocess kan leda till utveckling av en blodpropp som helt eller delvis stoppar 

blodflödet i kärlet vilket orsakar syrebrist, dvs. ischemi i hjärtmuskulaturen. Om ischemin 

kvarstår i mer än 20-30 minuter leder det till att hjärtmuskelcellerna förstörs och en 

hjärtinfarkt uppkommer (Vasko, 2007). Hjärtinfarktens allvarlighetsgrad påverkas av 

lokaliseringen av blodproppen, hur länge ischemin varat och därmed hur stor del av hjärtat 

som har blivit påverkat (Socialstyrelsen, 2008a). 

 

Utredning 

Vid akut kranskärlssjukdom kan följande symtom förekomma: tryck och smärta med 

eventuell sveda i bröstet som varar mer än 15 minuter, refererad smärta med spridning upp 

mot en eller båda axlarna, armarna och eventuellt upp mot käken. Vidare symtom är akut 

hjärtsvikt, allvarliga arytmier eller chock (utan misstanke på hypovolemi, allergichock, 

blödning, blodförgiftning eller intoxikation). Dessa symtom kan leda till stor oro för den 

drabbade. Dock kan hjärtinfarkter vara asymtomatiska vilket kallas för tyst infarkt. Ofta 
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startar symtomen med central bröstsmärta av samma karaktär som kärlkrampssmärta med 

skillnaden att infarktsmärtan pågår under längre tid och ofta är svårare. Skillnaden mellan 

kärlkrampssmärta och infarktsmärta kan även urskiljas genom att kärlkramp kuperas med 

nitroglycerin vilket inte hjärtinfarkt gör. Hjärtinfarkt diagnostiseras via kriterierna: typisk 

EKG-bild, infarktspecifikt biokemisk markör och klinisk bild. (Persson & Stagmo, 2008). 

  

Behandling 

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer behandlas akut hjärtinfarkt kirurgiskt genom 

reperfusionsbehandling för att öppna det förträngda kärlet. I första hand görs PCI (Perkutan 

koronar intervention). Alternativt kan CABG (Coronary atrery by-pass grafting) eller 

medicinsk behandling genom trombolys, enskilt eller kombination av dessa utföras. 

Läkemedelsbehandling i akutskedet består av smärtlindring, tromboshämning och 

antiischemisk behandling (Socialstyrelsen, 2008a). 

 

När diagnosen hjärtinfarkt väl är etablerad och diagnostiserad startar sekundärpreventionen. 

Sekundärpreventionen bör innefatta både medicinska och psykosociala behandlingsinsatser. 

Dessa ska bidra till att minska sjukligheten och dödligheten, förbättra patientens 

välbefinnande och livskvalitet samt stödja patienten till livsstilsförändring. 

Behandlingsinsatserna startas på vårdavdelning och fortgår efter hemgång (Billing, 2000). 

Preventionsbehandling inriktat på att motverka påvisade riskfaktorer rekommenderas av 

Socialstyrelsen genom läkemedelsadministrering och egenvård. Rökning, fysisk träning, god  

kosthållning, psykologisk intervention och stresshantering är faktorer som vid 

sekundärpreventiva åtgärder har visat sig vara effektiva att diskutera med patienter för att 

förbättra sjukdomsutvecklingen och förhindra nya allvarliga hjärthändelser (Socialstyrelsen, 

2008b). 

 

Enligt Person och Stagmo (2008) bör mobiliseringen av patienter som genomgått en akut 

hjärtinfarkt individualiseras med hänsyn till den enskilde patienten dennes sjukdomsförlopp. 

Men då inga signifikanta komplikationer förekommit, såsom hjärtsvikt och/eller arytmier, kan 

patienter generellt börja mobiliseras på vårdavdelning två dagar efter hjärtinfarkten. 

Utskrivning kan vid okomplicerat vårdförlopp ske efter fyra, vanligtvis mellan fem till sex 

dagar. 
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Statistik 

I Sverige avled 34 666 människor av hjärtinfarkt år 2011. Hjärtinfarkt är därmed den 

vanligaste enskilda dödsorsaken för kvinnor och män i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). 

Kvinnor drabbas dock i regel sju till åtta år senare i livet än män och kan ha andra symtom. 

Forskningen är mycket eftersatt gällande kvinnors hjärtsjukdomar däribland hjärtinfarkt och 

forskning gällande skillnader mellan könens upplevelse av hjärtinfarkt behöver därför utökas 

(Johansson, 2005). 

 

Patientinformation 

God kommunikation och informationsgivning till patienter med hjärtsjukdomar, däribland 

hjärtinfarkt, ser Socialstyrelsen som en viktig del inom hälso- och sjukvården. En god 

kommunikation mellan patient och vårdpersonal bidrar till att patienten blir delaktig i vården 

och kan påverka sin vård och behandling. Detta är ett grundläggande krav inom all form av 

bedriven hälso- och sjukvård i Sverige. Patientfokuserad vård innebär att vårdandet bygger på 

respekt för patientens integritet, autonomi, individuella behov och värderingar. Kunskap, 

insikt och förståelse hos patienten är en förutsättning för att denne ska kunna vara delaktig 

och ha inflytande över den egna vården. Brister i kommunikationen mellan patienten och 

vårdpersonal är en patientsäkerhetsrisk. Kommunikationen bör därmed värnas om genom att 

låta det ta tid, fyllas på flera gånger, förtydligas, upprepas och följas upp under hela 

vårdprocessen (Socialstyrelsen, 2008a). 

 

Vårdpersonal har skyldighet att ge varje patient individuellt anpassad information. 

Anpassningen bör ske med hänsyn till patientens erfarenhet, mognad, kulturella bakgrund och 

eventuell funktionsnedsättning. Informationen ska ges med hänsyn till patientens behov i den 

aktuella vårdsituationen och utformas därefter. Den bör innefatta uppgifter om patientens 

hälsotillstånd, metoder för eventuella undersökningar och vilka vård- och 

behandlingsalternativ som finns. Patientinformation har visats ha god effekt om den ges både 

muntligt och skriftligt. Väl utformad ökar informationen patientens delaktighet och kan bidra 

till ökad känsla av självbestämmande. Då hjärt- och kärlsjukdomarna är vanliga kan det 

förekomma att vårdpersonalens sätt att ge patientinformation ter sig slentrianmässigt. Därför 

är det viktigt för vårdpersonal att sätta sig in i varje patients situation för att få en uppfattning 

om hur informationen bör ges och vilket innehåll den bör ha (Socialstyrelsen, 2008a). 
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Inför utskrivning från vårdavdelningen bör patienten erhålla information om framtida 

medicinering och information om diagnosen. Information gällande diagnosen bör innehålla 

individanpassad rådgivning om den framtida livsföringen med riskfaktorer och 

livsstilsförändring som en central del. Patienter med genomgången infarkt har 70-80 % chans 

att återgå till en normal livsföring och återgå till tidigare arbete efter sjukskrivning inom tre 

månader. Detta underlättas genom noggrann information och rådgivning vid utskrivning som 

bör ges till den enskilde patienten men även till dennes anhöriga. I Sverige tillämpas så 

kallade hjärtskolor och utbildningsprogram för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar vilket 

visats ha mycket god effekt hos patienten och dennes anhöriga. Dessa uppföljningsprogram 

kan även ha gynnsam effekt på patientens prognos (Persson & Stagmo, 2008).  

 

Enligt Billing (2000) är de psykosociala faktorerna vid kranskärlssjukdom könsbundna. Detta 

eftersom de olika könen uppfattar och bedömer orsakerna till hjärt- och kärlsjukdom 

annorlunda vilket ger dem olika förutsättningar för att hantera livet efter att ha drabbats. 

Vårdpersonal bör därmed stödja patienten och dennes anhöriga genom att synliggöra dennes 

psykosociala faktorer för att bidra till en bättre prognos med låg mortalitet och sjuklighet som 

följd. Genom att patientens psykosociala faktorer synliggörs kan det underlättas för patienten 

att ta till sig den information som ges. Detta förfarande kan bidra till att patienten själv kan 

bestämma vilka åtgärder denne vill vidta. Därmed är inte vårdpersonalens medicinska 

kompetens lika viktig som dess pedagogiska och psykologiska kompetens, vilka är än 

viktigare för att patienten ska kunna ta till sig informationen. 

 

Johansson (2005) menar att vårdandet innebär ett lärande vilket ger möjligheter för 

vårdpersonal att öka förståelsen och stödet för patienten. För att underlätta lärandet bör det 

hos vårdaren finnas en strävan efter att försöka förstå och möta patientens livsvärld för att 

därigenom främja lärandet om diagnosen och öka delaktigheten i vården. Det kan uppstå 

svårigheter för patientens lärande då det kan vara svårt att förstå vad diagnosen innebär då alla 

patienter har olika förutsättningar. Detta leder till svårigheter för sjuksköterskan att 

individualisera lärandet och vården.  

 

Definition av begreppet upplevelse 

Enligt Birkler (2007) kan begreppet upplevelse definieras som den unika individens 

subjektiva perception och sinnesintryck i den värld som levs här och nu, den så kallade 
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livsvärlden. Upplevelsen utgår ifrån varje människas olika sätt att se och uppfatta världen. 

Livsvärlden är enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) den 

verklighet som människan upplever genom att se, tolka och förstå den levda världen. Inom 

vården bör patientens livsvärld alltid användas som ansats och därmed förhindra att 

föreställningar och kategoriseringar förekommer. 

 

Sjuksköterskans kompetensområde 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning utgiven av Socialstyrelsen (2005) ska 

sjuksköterskans arbete och vårdande vara evidensbaserad, bygga på beprövad erfarenhet och 

vara i enighet med de riktlinjer, lagar och föreskrifter som finns. Vården ska ha ett etiskt 

förhållningssätt och sträva efter att bevara det friska och försöka förstå den enskilde 

patientens upplevelse av sjukdomen. Informationen sjuksköterskan ger till patienten och 

dennes anhöriga ska ges med respekt, empati och underlätta för patienten att bli delaktig i sin 

vård. Sjuksköterskan bör även försöka uppfatta patienters informationsbehov även om 

patienten inte uttrycker det och informationen ska vara individanpassad och lättillgänglig. 

 

ICN:s (international council of nurses) etiska kod för sjuksköterskan 

Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden: att främja 

hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande. Sjuksköterskan har ett 

ansvar att utforma vården med respekt för de mänskliga rättigheterna: rätten till liv, till 

värdighet och med respekt till den unike individen. God omvårdad ska ges till varje människa 

som är i behov av det oavsett kön, trosuppfattning, ålder, kultur, handikapp, politisk åsikt, ras, 

sjukdom eller social bakgrund (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). 

 

Teoretiska referensramar 

Katie Erikssons omvårdnadsteori ”Den lidande människan” och Joyce Travelbees 

omvårdnadsfilosofi presenteras nedan då dessa valdes som referensramar att diskutera och 

relatera till. 

 

Katie Eriksson - Den lidande människan 

Enligt Eriksson (2001) är människan en del av ett lidande universum och lidandet är skapat 

för människan. Varje människas lidande är unikt och finns naturligt och ingår i en kamp om 

det individuella lidandet, vilket bör ha som mål att lindras. Den lidande människan står i 
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relation till hälsan. En människas lidande kan förekomma i sjukdomslidande, vårdlidande 

eller livslidande och delas in utifrån i vilken kontext människan befinner sig i, vilken livssyn 

individen besitter eller de orsaker som lidandet uppstått av. Den lidande människan har ett 

behov av att få sitt lidande bekräftat. Bekräftelsen kan fungera som ett instrument för 

människan att förhindra att falla i outhärdligt lidande och för att växa som människa. Som 

vårdande sjuksköterska kan det visas medlidande för den lidande människan genom att inge 

hopp, ge bekräftelse och ge tröst. Medlidande beskrivs vara grunden i det sanna vårdandet. 

Genom att visa medlidande ges den lidande människan möjlighet att vara delaktig, vilket 

också är en komponent till att lindra lidande. I mötet med den lidande människan bör 

sjuksköterskans vårdande bygga på kärlek. En kränkning av patientens värdighet innebär ett 

lidande och därmed bör sjuksköterskan bekräfta den lidande med värdighet och respekt. 

Sjuksköterskan fungerar som en aktör i lidandets drama vilket medför att denne ska vara 

aktsam för att missbruka makt eller kränka den lidande då detta i sig kan orsaka vårdlidande. 

 

Vårdlidandet kan uppkomma och orsakas omedvetet och är därmed ett onödigt lidande. Men 

om sjuksköterskan vårdar med kärlek som grund och med en medvetenhet om ansvaret för 

patienten kan vårdlidandet elimineras. Genom att sjuksköterskan ändrar fokus för vårdandet 

från sjukdomsdiagnos till lidande återfås de grundläggande förutsättningarna för vad som 

krävs för gott vårdande (Eriksson, 2001). 

 

Joyce Travelbees - Omvårdnadsfilosofi 

Travelbees omvårdnadsfilosofi bygger på omvårdnaden i det mellanmänskliga mötet mellan 

sjuksköterska och patient. Omvårdnadsfilosofin har en individualistisk människosyn, där den 

enskilde människan är i centrum och där varje individ är unik och oersättlig. Omvårdnadens 

mål är att stödja patienten i att hantera och finna mening i sjukdomen och lidandet. Genom att 

förebygga sjukdom och främja hälsa ger det stöd åt patienten att hantera sjukdomen vilket kan 

underlätta för denne att acceptera sin sårbarhet som människa och bibehålla sitt hopp. 

Omvårdnadens mål kan bara uppnås genom att etablera en mellanmänsklig relation. Det är av 

vikt att se till varje patient som de unika individer de är med den olika uppfattning och 

upplevelse av hälsa respektive lidande de har. Det beskrivs att vikten av att den 

mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterskan och patienten ej ska skapas mellan rollerna 

utan ska ses som en relation mellan två unika individer som kommunicerar med varandra. 

Inom omvårdnad finns två sätt att kommunicera där det ena sättet är att använda sig själv 
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terapeutiskt och kommunicera med hjälp av den mellanmänskliga relationen. Det andra sättet 

går ut på att genom ett professionellt och intellektuellt sätt identifiera patientens befintliga 

omvårdnadsbehov och tillgodose de planerade åtgärderna. Genom kommunikationen får 

sjuksköterskan en chans att möta patienten som individ och få klarhet i patientens behov 

(Travelbee, 1971). 

 

För att uppnå en mellanmänsklig relation bör sjuksköterskan bidra till en interaktionsprocess 

med patienten som beskrivs i fem faser: det första mötet, framväxt av identiteter, empati, 

sympati och etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt. Det första mötet skapar ett 

intryck av varandra utifrån de roller de har där sjuksköterskan inte ser patienten som en unik 

individ. Sjuksköterskan måste bortse sina föreställningar om patienten för att ändra perspektiv 

och därmed se patienten som unik och en relation mellan dem kan skapas. När hon kan förstå 

patientens känslor och samtidigt hålla det egna jaget avskilt uppkommer empati i relationen 

dem emellan. Detta leder till ett större ansvar för sjuksköterskan vilket gör att patienten blir 

mer sårbar. Sjuksköterskan bör känna empati för patienten då det blir ett redskap till att ge en 

individanpassad omvårdnad vilket kan stärka patienten. Sympati gentemot patienten kan vara 

att sjuksköterskan är engagerad i vården och bryr sig om patienten då sjuksköterskan har en 

önskan att vilja hjälpa och lindra för patienten. Sjuksköterskan kan visa sympati verbalt och 

icke-verbalt. Genom sympatin skapas en ömsesidig förståelse och kontakt vilket ger 

sjuksköterskan möjlighet till att hjälpa och stödja patienten till förbättring. Detta ger slutligen 

en mellanmänsklig relation där båda parterna ser varandra som unika individer (Travelbee, 

1971). 

 

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige är hjärtinfarkt den enskilt vanligaste dödsorsaken bland kvinnor och män 

(Socialstyrelsen, 2011). Att bli diagnostiserad med hjärtinfarkt skapar mycket ångest och oro. 

Patienter som drabbas och dennes anhöriga är därför i stort behov av information kring vad 

det innebär, följande utredning och följande behandling (Socialstyrelsen, 2008a). Genom att 

belysa hur patienter efter en hjärtinfarkt upplever information från sjuksköterskor kan 

kvaliteten på informationen höjas och göras mer individanpassad.  Enligt (SFS, 1998:531) är 

det hälso- och sjukvårdspersonals, däribland sjuksköterskors, skyldighet att ge patienter 

individuellt anpassad information. Det är därför av stor vikt att den information som ges är 

utförlig och individanpassad och enligt Travelbee (1971) kan det ske genom att informera 
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med den unika patienten i centrum. Om inte patienternas upplevelse av given information 

lyfts fram skulle det genom minskad bekräftelse av patienterna enligt Eriksson (2001) kunna 

bidra till onödigt vårdlidande. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa patienters upplevelse av information efter en hjärtinfarkt. 

 

METOD 

Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie, vilket innefattar en systematiskt 

genomförd översikt av de forskningsresultat som var publicerade inom ämnet och genom 

översikten skapas en djupare förståelse (Friberg, 2006).  

 

Inklusionskriterier 

Vanligt förekommande avgränsningar som används för att specificera resultaten mot det valda 

syftet, så kallade inklusions- och exlusionskriterier, är tid, språk och peer rewied (Friberg, 

2006). Studierna som användes för denna litteraturstudie hade inklusionskriterierna att de 

skulle vara skrivna på antingen svenska eller engelska, vetenskapligt granskade (peer rewied), 

etiskt granskade och publicerade från och med år 2000. I databaserna valdes specifika förval 

så som språk, publiceringsintervall och peer rewied för att ringa in de artiklar som passade 

inklusionskriterierna. Den etiska granskningen utfördes dock under kvalitetsgranskningen. I 

Cinahl och PsykINFO finns inklusionskriteriet peer rewied med som förval men inte i 

PubMED. Därför användes där Ulrich´s Periodicals directory för att kontrollera att artiklarna 

från databasen var peer rewied. Avgränsningar som utfördes skedde i det initiala skedet av 

litteraturstudien där studiens syfte bildades.  

 

Sökprocess och urval 

Litteraturstudiens metod inspirerades av Polit och Becks (2012) flödesschema vilket gav en 

systematisk sökningsprocess. Enligt Backman (2008) är Cinahl inriktad på hälso- och 

vårdvetenskap, PubMed är inriktad på medicinsk forskning och PsykInfo är inriktad på 

beteendevetenskap. Databaserna ansågs därför vara relevanta för litteraturstudien och dess 

syfte. När syftet och problemformuleringen var klart urskildes hjärtinfarkt, upplevelse och 

information som centrala begrepp. Med hjälp av Svenska MeSH valdes motsvarande ord på 
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engelska ut som ämnesord och användes med de booleriska operatorerna ”AND” och ”OR” 

som enligt Forsberg och Wengström (2008) kan användas för att kombinera sökord. En 

provsökning utfördes i enlighet med Fribergs (2006) rekommendationer för att få fram de 

sökord, träffar och inklusionskriterier som var bäst lämpade till syftet. Under provsökningen 

gjordes sökningar med bredare tidsspann och även manuella sökningar utanför de valda 

inklusionskriterierna. De sökord som fick bäst träffar i databaserna var: Myocardial infarction 

och Patient Education vilka användes med vissa korregeringar beroende på de olika 

databasernas ämnesord (Bilaga 1). De huvudsakliga sökningarna utfördes vid två tillfällen. 

Endast den senaste sökningen innefattade inklusionskriterierna. Det gjordes en överblick över 

titlar i alla sökningar och där artiklarna ej bedömdes vara relevanta för syftet valdes det att 

inte läsa några av dessa abstract utan istället utfördes det ytterligare förbättrade sökningar. 

Urvalet förfinades ytterligare genom att artiklarnas abstract och i fulltext lästes och då inte 

bedömdes svara till syftet. 

 

De systematiska sökningarna i databaserna genererade sex artiklar varav två stycken 

dubbletter och därmed kvarstod fem artiklar. Den manuella sökningen som utfördes 

genererade tre artiklar och togs fram från andra artiklars referenslistor och från Kalmar 

universitetsbibliotek. Totalt lästes 279 titlar, 122 abstract och 33 artiklar i fulltext. 25 artiklar 

kunde exkluderas då de inte svarade till syftet. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod åtta 

artiklar varav fem kvalitativa och tre kvantitativa. 

 

Kvalitetsgranskning 

Forsberg & Wengströms (2008) granskningsmall inspirerade kvalitetsgranskningen av 

litteraturstudiens artiklar. Kvalitetsgranskningen gjordes enligt checklistorna och 

kontrollerades ytterligare genom att den utfördes en gång till dagen därpå. Se mall och varje 

enskild artikels gradering i (bilaga 2 respektive 3). Samtliga artiklar granskades och kvaliteten 

graderades därefter utifrån helhetsintryck som låg, medellåg, medel, medelhög eller hög 

kvalitet. Desto fler frågor som besvarades till fördel för artikeln desto högre kvalitet och 

därmed högre gradering. De artiklar som graderades med hög kvalitet hade en väl genomförd 

metoddel och resultatet var väl beskrivet och hade diskuterats noggrant. De artiklar som hade 

en relativt bra metoddel, resultatdel och diskussionsdel men med vissa brister, graderades med 

medel kvalitet och de däremellan med medelhög. Detta resulterade i att fem artiklar 
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graderades med hög kvalitet och tre artiklar graderades med medelhög kvalitet och inga 

artiklar med medel, medellåg eller låg kvalitet.  

 

Dataanalys 

Enligt Whittemore och Knafl (2006) kan systematiska litteraturstudiers dataanalys med fördel 

bygga på en integrerad kvalitativ metod. Vilket ger möjlighet för att analysera artiklar med 

samma analys oberoende på artiklarnas metodik. Analysen gjordes enligt Lundman och 

Hällgren- Graneheims (2008) beskrivning av kvalitativa innehållsanalys. Artiklarna lästes i 

fulltext ett flertal gånger för att få en djupare förståelse och inblick i vad de handlade om, en 

så kallad naiv läsning. Sedan påbörjades analysen av samtliga artiklarnas resultatdelar där det 

särskildes meningsenheter med relevans för litteraturstudiens syfte. Meningsenheterna 

kondenserades och abstraherades sedan till koder vilka översattes från engelska till svenska. 

Koderna med samma eller liknande innebörd bildade slutligen underkategorier och kategorier. 

I analysprocessen valdes de olika stegen att genomföras minst två gånger vid olika tillfällen. 

Dataanalysen utfördes delvis med hjälp av dator och delvis i pappersform. Efter den naiva 

läsningen markerades meningsenheter vilka dokumenterades på dator för att göra texten mer 

lättläst och mer lättredigerad.  

 

 

Forskningsetiskt resonemang 

Enligt Vetenskapsrådet (2003) finns det fyra grundläggande principer för forskningsetik. 

Dessa är autonomiprincipen, godhetsprincipen, inte skadaprincipen och rättviseprincipen. 

Under processen av detta arbete har en kontinuerlig reflektion kring litteraturstudiens etiska 

förhållningssätt hållits. Dels genom ett kritiskt förhållningssätt inför samtliga artiklars etiska 

granskning har förts och dels genom ett kontinuerligt reflekterande kring eget förhållningsätt 

och egen förförståelse.  

 

Förförståelse kan förklaras som de tidigare erfarenheter och förkunskaper en författare har. 

Det är viktigt att författare är medvetna om sin förförståelse och inte låter den styra varken 

analys eller resultat (Forsberg och Wengström, 2003). Detta hölls i åtanke under hela 

litteraturstudiens process. Förförståelser identifierades och reflekterades över innan studiens 

start för att sedan läggas åt sidan med speciell vikt vid sökningsförfarandet, urvalet och 

analysen, detta för att inte exkludera artiklar eller belysa specifika resultat. 
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Vid urvalet av vetenskapliga artiklar kontrollerades noga om dessa var etiskt granskade eller 

inte. Samtliga artiklar förutom en angav i text att de blivit etiskt granskade och godkänts av 

etiska forskningsråd varav denna enskilda artikels tidskrifts etiska regler kontrollerades. 

Därmed var alla artiklar som inkluderades i litteraturstudien etiskt granskade på ett adekvat 

sätt vilket gav litteraturstudien en ökad trovärdighet och ökad kvalitet.  

 

RESULTAT  

Resultatet bygger på de åtta vetenskapliga artiklar som överrensstämde med litteraturstudiens 

syfte vilket var att belysa patienters upplevelse av information efter en hjärtinfarkt.  Följande 

kategorier bildades utifrån analysen; upplevelse av informationsbehov, upplevelse av den 

mellanmänskliga kommunikationen gällande information och upplevelse av 

informationsinnehåll. Resultatet beskrivs nedan utifrån de kategorier och underkategorier som 

bildats. 

 

Upplevelse av informationsbehov 

Patienterna upplevde att information kring vissa saker var viktigare än andra. Det som ansågs 

vara viktigast att få information om i de flesta studierna var medicinering (Murie, Ross, 

Lough & Rich, 2006; Oterhals, Hanestad, Eide & Hanssen, 2006; Smith & Liles 2007; 

Bergman & Beterö, 2001). Information som var viktig gällande medicinering var individuellt 

stöd (Murie et al., 2006) vilket kan beskrivas mer ingående, enligt Bergman & Beterö (2001), 

som om varför det var förskrivet, om effekten och om biverkningar. Andra viktiga specifika 

informationsbehov var information om komplikationer och symtom. Alla dessa specifika 

informationsbehov kan klassas som biomedicinska (Smith & Liles, 2007). Information kring 

stöd från samhället (Smith & Liles, 2007) och gällande fysisk träning (Timmins & Kaliszer, 

2002) upplevdes som mindre viktigt för patienterna.  

 

Patienter kunde uppleva att deras informationsbehov inte var tillfredställt (Johansson, 

Dahlberg & Ekebergh, 2003; Oterhals et al., 2006). Enligt Johansson et al. (2003) kände 

patienterna att råden de fått från vårdpersonal inte var tillräckliga. Enligt Oterhals et al. (2006) 

upplevde patienterna att det blivit givna för lite information efter hemgången och att 

informationsbehovet därmed inte blivit tillfredställt.  
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Upplevelse av den mellanmänskliga kommunikationen gällande  

information 

Kommunikationen gällande information 

Patienterna upplevde att kvaliteten på kommunikation vid informationstillfällena var beroende 

på hur informationen initierats (Liljeroos, Snellman & Ekstedt, 2011; Murie et al., 2006), vad 

kommunikationsfokus var (Murie et al. 2006) och på vilket sätt informationen förmedlades 

(Bergman & Beterö, 2001; Liljeroos et al., 2011; Murie et al., 2006).  

 

Patienterna upplevde att hur information initierats påverkade hur informationen upplevdes 

(Liljeroos et al., 2011; Murie et al., 2006). Som exempelvis i Liljeroos et al. (2011) studie 

framgår det att sättet en sjuksköterska startar ett samtal påverkade hur informationen togs 

emot. Kommunikation som initierats på ett dåligt sätt kunde bidra till att det blev svårt för 

patienten att minnas diskussionen med sjuksköterskan. Enligt Murie et al. (2006) upplevde 

patienter att information var initierat och givet för tidigt i sjukdomsförloppet och då främst 

gällande information om sexuella aktiviteter.  

 

Det upplevdes att kommunikationen hade fel fokus och att den information som gavs borde 

ändrat fokus ifrån vad sjuksköterskan kan göra för patienten till vad patienten kan göra för sig 

själv. Det framkom även att när vårdpersonal hade för starkt fokus på endast patienten kunde 

resten av familjen känna sig som förbisedda (Murie et al., 2006). 

  

Upplevelsen av given information var beroende av på vilket sätt informationen förmedlats till 

patienten (Bergman & Beterö, 2001; Liljeroos et al., 2011). Sättet att förmedla information 

påverkade dels patientens förståelse av informationen (Liljeroos et al., 2011; Murie et al., 

2006) och dels patientens resultat av livsstilsförändringar (Bergman & Beterö, 2001). 

Information på ronder upplevdes som svår att förstå, då läkaren gav intryck av att vara 

stressad och att inte ha tid (Liljeroos et al., 2011) men även förståelsen och uppfattningen om 

risker upplevdes vara beroende av hur de förmedlats av vårdpersonal (Murie et al., 2006). 

Patienter upplevde att det var viktigt att förstå varför det är hälsosamt med positiva 

livsstilsförändringar. Information som framkom genom påpekningar var dåligt för resultatet 

av livsstilsinterventionen och det var bättre med bra framförd och relevant information ifrån 

vårdpersonal (Bergman & Beterö, 2001). 
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Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient upplevs av en del patienter som dålig 

(Liljeroos et al., 2011; Murie et al., 2006) och av en del patienter som bra (Bergman & Beterö, 

2001; Liljeroos et al., 2011; Murie et al., 2006). 

 

En dålig kommunikation och relation med sjuksköterska upplevdes av patienten i Liljeroos et 

al. (2011) studie att det minskade möjligheter till lärandet då det inte gav rum för personliga 

frågor utan endast gav ett rent utbyte av information. Enligt Murie et al. (2006) kunde 

patienter känna sig underminerade av vårdpersonal beroende på den dåliga kommunikationen 

dem emellan.  

 

En god kommunikation mellan sjuksköterska och patient kan bidra till en positiv upplevelse 

hos patienten (Bergman & Beterö, 2001; Liljeroos et al., 2011; Murie et al., 2006). 

Genomsyrades informationen av en positiv attityd och ingav en känsla av hopp upplevdes det 

som en nyckel för tillfrisknande (Murie et al., 2006). Sjuksköterskor uppfattades som 

lättillgängliga (Bergman & Beterö, 2001; Liljeroos et al., 2011) samt dialogen dem emellan 

ingav möjligheter till att ställa dumma frågor och få förklaring för svåra medicinska termer. 

Detta bidrog till en känsla av säkerhet hos patienten att våga testa sin fysiska kapacitet och 

gav självtillit. Det var en säker punkt att hålla fast vid och fungerade som en livlina när 

kroppen kändes främmande (Liljeroos et al., 2011). Även att det var lätt att nå kompetent 

personal och kommunikationen med vårdpersonal ingav en känsla av säkerhet (Bergman & 

Beterö, 2001). 

 

Upplevelse av informationsinnehåll 

Upplevelsen av information påverkades negativt utmärkande av om informationen var 

motsägande och ospecifik (Crane, 2001; Liljeroos et al., 2011;  Murie et al., 2006; Smith & 

Liles, 2007) eller om den var standardiserad och generaliserad. (Johansson et al., 2003; 

Liljeroos et al., 2011; Murie et al. 2006). 

 

Motsägande och ospecifik information 

Motsägande och/eller ospecifik information upplevdes som dåligt av patienterna (Crane, 

2001; Liljeroos et al., 2011; Murie et al., 2006; Smith & Liles, 2007) och upplevdes få 

negativa följder (Crane, 2001; Liljeroos et al., 2011). Information given från vårdpersonal 
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kunde vara överdriven, olämplig och tvetydig enligt Murie et al. (2006). Patienter upplevde 

att motsägande information var när informationen inte var konsekvent och var dåligt 

koordinerad. Vilket ledde till att patienterna upplevde förvirring och förlorade tillit till 

sjuksköterskans förmåga (Liljeroos et al., 2011). Patienter kände att det var svårt att applicera 

information till egen livsstil om informationen var tvetydig, motsägande och ospecifik. Om 

informationen ej hade tillräckligt djup och var vag upplevdes det som barriärer för lärandet 

(Crane, 2001). 

 

Standardiserad och generaliserad information 

Standardiserad och generaliserad information uppfattades av patienter som något negativt 

(Johansson et al., 2003; Liljeroos et al., 2011; Murie et al., 2006). Patienter upplevde att de 

hade behov av en annan form av information (Johansson et al., 2003; Liljeroos et al., 2011; 

Murie et al., 2006) som till exempel information med mer emotionellt innehåll (Liljeroos et 

al., 2011). Patienterna föredrog även att vårdpersonal tog deras perspektiv i beaktande 

(Johansson et al., 2003). Att bli behandlade mer som individer med enskilda erfarenheter och 

personliga behandlingsplaner med personliga mål upplevdes som bra (Murie et al., 2006). 

Standardiserad information upplevdes som kränkande (Murie et al., 2006) och som en börda 

som var svårt att hantera istället för att fungera som stöttande och hjälpande (Johansson et al., 

2003). Patienterna kände även att sjuksköterskor och annan vårdpersonal gav 

standardinformation om livsstil och risker och forcerade denna generella information på 

patienten (Johansson et al., 2003; Liljeroos et al., 2011). Information om livsstil som var 

standardiserad och ej individuellt anpassad uppfattades som tillrättavisningar (Johansson et 

al., 2003). Startades kommunikationen dåligt av sjuksköterskan uppfattade patienter det som 

att resten av samtalet skulle bli rutinmässigt och standardiserat och därmed inte minnas av 

patienten (Liljeroos et al., 2011). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) finns det inom kvalitativ forskning tre begrepp som 

används för att värdera trovärdigheten i studier. Dessa begrepp är giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Litteraturstudiens metod kommer att diskuteras och motiveras utifrån dessa 

begrepp.  



 

 

 

15 
 

 

Inklusionskriterier 

Inklusions- och exlusionskriterierna för en studie bidrar med ökad extern validitet, som 

innebär en ökad generaliserbarhet och ökad tillförlitlighet, till resultatet (Polit och Beck, 

2012). Endast inklusionskriterier och inga exklusionskriterier valdes då detta ansågs kunna 

begränsa studiens resultat. Friberg (2006) menar att huvuddelen av all forskning är skriven på 

engelska vilket numera är vetenskapens officiella språk och därför motiveras 

inklusionskriteriet gällande språk. Men det användes även för att sortera bort de artiklar på 

språk som inte behärskades. Egger, Juni, Bartlett, Holenstein & Sterne (2003) menar att 

studier som inkluderar många språk har högre kvalitet men att resultaten mellan studier med 

enbart artiklar skrivna på engelska och artiklar på andra språk inte skiljer sig åt. Alla 

inkluderade artiklar var engelskspråkiga men att även svenskspråkiga artiklar var inkluderade 

i studien ger studiens sökning och resultat högre kvalitet genom att sökningen blev mer 

systematiskt utförd. Detta ger att resultatet kan antas ej sett annorlunda ut med artiklar på fler 

olika språk. Avgränsningar gällande studiens syfte bildades och reflekterades över men valdes 

slutligen att avgränsas till att belysa patienters upplevelse av information efter en hjärtinfarkt. 

Det valda syftet ansågs då bäst svara till den ursprungliga idén och förhindrade att 

litteraturstudien inte fick en ohanterbar bredd, vilket hade kunnat minska studiens kvalitet. 

 

Att de inkluderade artiklarna var peer rewied och etiskt granskade är en kvalitetssäkring och 

ger litteraturstudien högre kvalitet och högre tillförlitlighet. Detta genom att etiska 

kommittéer och tidskrifters granskningsgrupper även granskat artiklarna vilket styrker att 

studierna håller hög kvalitet. Enligt Friberg (2006) är vetenskapligt material en färskvara och 

en tidsavgränsning anses därmed vara bra om inte specifikt material över en större tidsaspekt 

anses vara av värde. I denna litteraturstudies syfte ansågs det ej vara behjälpligt av äldre 

material däremot påvisades att det producerats mycket forskning mellan år 1980 och 2000. 

Under pilotsökningen gjordes sökningar med bredare tidsspann och även manuella sökningar 

utan de valda inklusionskriterierna utan större behov av att behöva inkludera några studier. 

Därmed anses tidintervallet som valdes som relevant och uttömmande och ger en högre 

kvalitet och tillförlitlighet till studien genom att systematiken säkerställdes. 
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Sökprocess 

Då både manuella och systematiska sökningar utfördes ger detta studien styrka då det enligt 

Friberg (2006) krävs informationssökning av både systematiska och osystematiska sökningar, 

innefattande även manuella sökningar för att motsvara informationsbehovet. Genom att detta 

utfördes ses resultatet motsvara informationsbehovet. Provsökningen som utfördes i enlighet 

med Fribergs (2006) rekommendationer styrker studiens trovärdighet då sökorden upplevdes 

vara välarbetade, grundade och bidrog till ett så uttömmande sökresultat var möjligt. Svenska 

MeSH styrker också att de sökord som användes var relevanta, det vill säga att de var 

kopplade till syftet vilket benämns enligt Backman (2008) som logisk precision. Sökningarna 

utgjordes av både ämnessökord och även via fritextsökning men den slutgiltiga sökningen 

utgjordes dock endast med ämnessökord. Det kan vara en styrka för arbetet att möjligheten att 

använda fritextsökning ändå undersöktes och kan öka giltigheten och tillförlitligheten i 

studien.  

 

Databassökningarna upplevdes som att de inte genererade tillräckligt högt antal sökträffar 

under provsökningen. Därför korrigerades sökningen med förändring av sökorden och 

kombinationer av dessa tills det mest uttömmande sökresultatet hittades. Antalet sökresultat 

uppfattades ändå vara något lågt men ändå väl uttömmande då de artiklar som fanns ansågs 

kompensera med högre kvalitet. Att antalet artiklar fanns vara något lågt tros bero på att det 

inte finns så mycket forskning kring specifikt upplevelsen av informationen efter en 

hjärtinfarkt inom det angivna tidsintervallet. Det uppfattades däremot finnas mycket generella 

artiklar om upplevelsen efter en hjärtinfarkt. Detta kan ha påverkat litteraturstudiens resultat 

då upplevelsen av information efter en hjärtinfarkt kan varit en liten del i de artiklar med 

beskrivning av en generell upplevelse av hjärtinfarkt. Däremot har arbetet hela tiden strävat 

efter att vara så datanära som möjligt. Vilket kan ha motverkat att data blev taget ur sitt 

sammanhang och därmed motverkat ett sådant bias. Genom att exempel på den kvalitativa 

innehållsanalysen finns (Bilaga 4) så styrks det att arbetet har varit så datanära som möjligt. 

 

De olika databaserna har olika inriktningar men var alla relevanta till studiens syfte och 

kompletterade varandra på ett adekvat sätt. Detta ger att resultatet får en högre kvalitet, större 

bredd och högre giltighet då databaserna tillsammans ger ett stort sökningsområde. 

Databaserna kompletterar varandra genom att de har olika inriktningar vilket gör att det valda 

ämnet arbetats kring från olika vinklar och ger ett mer nyanserat resultat med större djup. 
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Däremot var det inga artiklar från PsykINFO som valdes att inkluderas i det slutliga resultatet 

men databasen har likväl systematiskt genomsökts och därmed bidrar det ändå till en högre 

tillförlitlighet.  

 

Urval 

De inkluderade artiklarna finns beskrivna i artikelmatrisen (Bilaga 3) och detta ger möjlighet 

för läsaren att kontrollera de olika uppgifter som är relevanta angående varje artikel vilket 

ökat studiens tillförlitlighet. I de inkluderade artiklarna var det inga artiklar som var gjorda av 

samma forskargrupp vilket styrker tillförlitligheten och överförbarheten. Däremot var 

artiklarna endast ifrån 5 olika länder: Norge, Sverige, England, Irland och USA. Alla dessa 

länder kan anses leva enligt västerländskt kultur vilket minskar överförbarheten och resultatet 

bör därmed överföras och appliceras med försiktighet på annan population. Detta skulle kunna 

bero på inklusionskriteriet endast engelsk- och svenskspråkiga artiklar då länderna har 

engelska som första eller andra språk. Samtliga artiklars urval har studerats grundligt speciellt 

avseende informanternas ålder och kön vilket styrker litteraturstudiens tillförlitlighet. Två 

artiklar (Crane, 2001; Johansson et al., 2003) hade rena urval med kvinnor och deras 

upplevelse. Det skulle kunna innebära att resultatet får lägre överförbarhet på grund av fokus 

på kvinnors upplevelse. Däremot uppfattas inget specifikt i de specifika resultaten att det är 

upplevelser som endast kvinnor kan ha utan kan antas vara generella upplevelser för 

hjärtinfarkts patienter oavsett kön. Samtliga artiklar har urval med vuxna människor och 

resultatet från litteraturstudien bör därför inte alls eller med väldig försiktighet överföras till 

barn. 

 

Studien av Bergman och Beterö (2001) hade ett urval med åtta patienter varav en av 

patienterna inte genomgått en hjärtinfarkt men en CABG. Studien valdes ändå att inkluderas 

då resultatet bedömdes svara adekvat på syftet då andelen av patienterna med hjärtinfarkt var 

så pass stor. Däremot kan detta ändå antas ha påverkat studiens överförbarhet, tillförlitlighet 

och giltighet negativt. Artiklarna som inkluderades var publicerade i sex olika tidskrifter, där 

tre artiklar var publicerade av samma tidskrift, European journal of cardiovascular nursing. 

Dessa artiklar var de med artikelnummer ett, tre och sex (Johansson et al., 2011; Otherhals et 

al., 2006; Timmins & Kaliszter, 2002). Detta tros kunna påverka överförbarheten positivt och 

negativt. Negativt genom att dessa tre artiklar försvagas genom att ha publicerats i samma 

tidskrift då tidskrifter publicerar artiklar med specifika inklusionskriterier vilket kan bidra till 
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artiklar med liknande egenskaper. Positivt kan överförbarheten påverkas genom att tidskrifters 

inklusionskriterier för publicerade artiklar antas vara utan nämnt bias, då sex olika tidskrifter 

kan anses som många olika och därmed ökar överförbarheten. 

 

De tre artiklar som genererades ifrån den manuella sökningen var alla utförda i Sverige. Detta 

beror troligtvis på att de fått uppmärksamhet i artiklar på grund av det presenterade innehållet. 

Men skulle även kunna tros bero på att en av artiklarna, Johansson et al. (2003) hittades på 

Kalmar Universitetsbibliotek och dels på att författarnas nordiska efternamn kan ha dragit till 

sig uppmärksamhet och därmed ett intresse.  

 

De manuella sökningarna bidrog mycket till resultatet, dels med nya resultat men även 

mycket till att styrka och komplettera databassökningarna. Begreppet ”upplevelse” är 

vedertaget inom kvalitativ forskning vilket bidrog till att den manuella sökningens artiklar alla 

var kvalitativa. Det bedömdes ändå vara relevant att både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades i litteraturstudien för en bättre helhet av patienternas upplevelse. Whittemore 

och Knafl (2006) menar att en gemensam analys av artiklar med olika metodik, till 

exempelvis kvalitativa och kvantitativa artiklar, ger en mer holistisk förståelse av det valda 

ämnet. De kvalitativa artiklarna bidrog utmärkande med data om specifika informationsbehov 

och deras betydelse för patienten vilket gav resultatet högre kvalitet, mer djup och större 

bredd.  

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen styrktes av att det var en individ som gjorde granskningen av alla 

artiklar och därmed utförts och bedömts på exakt samma sätt. Däremot så försvagas den av 

samma skäl då den ej kunnat kontrolleras av någon eller andra synpunkter och åsikter kunnat 

diskuteras. Kvalitetsgranskningen upprepades med en dags mellanrum för att åter se 

granskningen med nya ögon och med ett annat synsätt och detta torde styrka granskningens 

giltighet. Då alla artiklar inkluderades kan en eventuell osäkerhet uppkomma till om 

kvalitetsgranskningen hade för lågt godkännande gräns, men ändå anses medelhög respektive 

hög kvalitet som ett adekvat kriterium. Kraven för att inkludera artiklar i denna litteraturstudie 

kan varit för låg. Vilket Egger et al. (2003) menar kan påverka den systematiska 

litteraturstudiens resultat och slutsats genom att kvalitetsgranskningen brister. Antalet artiklar 

som fanns i sökresultatet uppfattades vara något lågt men ändå väl uttömmande då de artiklar 
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som fanns ansågs kompensera med högre kvalitet. Detta skulle kunna ha påverkat att samtliga 

artiklar godkänts i kvalitetsgranskningen. För att styrka kvalitetsgranskningens alla steg finns 

checklistor för kvantitativ och kvalitativ kvalitetsgranskning i (Bilaga 2), detta påvisar en 

styrka för att kvalitetsgranskningen utförts korrekt vilket påverkar resultatet genom att det 

bygger på artiklar med kvalitet. 

 

Dataanalys 

Lundman och Hällgren- Graneheim (2008) menar att gemensamt arbete genom vissa delar av 

analysen ökar trovärdigheten och ger ett mer tillförlitligt resultat. Att de olika stegen under 

analysen utfördes minst två gånger vid olika tillfällen styrker studien. Då genom att det ger en 

nyanserad och säker analys av data, då det strävades efter att hålla en datanära nivå för att 

väsäntliga delar av resultatet inte skulle kunna bortses. Strukturen på analysförfarandet gjorde 

att det upplevdes mer lätthanterligt och gav ett mer överskådligt intryck, vilket gav möjlighet 

till att bilda koder och sedan kategorier genom att pröva och reflektera över olika möjligheter. 

Fördelen var också att det i datorform hela tiden gick att se hela analysprocessens olika steg 

från meningsenheter till kategorier. Då ett forskningsetiskt resonemang har genomsyrat 

studien innefattande reflektion kring egen förförståelse bör detta ha minskat risken för bias i 

dataanalysen. Det kan anses vara en styrka för studien att det endast finns en författare. Detta 

då det genom hela processen för analysen endast varit en person inblandad och att detta kan 

ha givit en bättre helhetsbild över processen och minskar därmed risken för bias. Samtidigt 

kan det försvaga analysen då om eventuellt omedvetna föreställningar förekommit då dessa 

kan vara lättare att upptäcka i grupp. Översättningen mellan engelska och svenska utfördes 

med hjälp av ett svensk-engelskt lexikon och diskuterades dessutom med en utomstående part 

för att minska risken för bias. För att styrka dataanalysen och dess tolkning finns ett exempel 

på den kvalitativa innehållsanalysen (Bilaga 4). 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelse av information efter en 

hjärtinfarkt. Resultatdiskussionen har utformats efter de kategorier och underkategorier som 

bildats vilka var följande: upplevelse av informationsbehov, upplevelse av den 

mellanmänskliga kommunikationen gällande information och upplevelse av 

informationsinnehåll.  
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Upplevelse av informationsbehov 

För ett gott vårdande bör relationen mellan sjuksköterska och patient bygga på att varje 

patient ses som en unik individ. Genom att se varje patient som unik bör sjuksköterskan vårda 

varje unik individ genom att se till dennes specifika omvårdnads behov (Travelbee, 1971). I 

denna litteraturstudie kan detta ses som att sjuksköterskan ger information utifrån den unika 

patientens informationsbehov. Enligt Scott & Thompson (2003) kan det vara komplicerat för 

sjuksköterskan att korrekt uppfatta patientens informationsbehov vilket påverkar 

effektiviteten av informationsgivningen negativt. Patienter upplevde inte sitt 

informationsbehov som tillfredställt vilket man enligt Travelbees omvårdnadsteori skulle 

kunna dra slutsatsen att det handlar om icke gott vårdande. Detta ger också enligt Eriksson 

(2001) ett ökat vårdlidande. Enligt ICNs etiska kod för sjuksköterskor utformad av Svensk 

Sjuksköterskeförening (2005) har sjuksköterskan ett ansvar att utforma vården med respekt 

för den unike individen. 

 

Det framkom att biomedicinska aspekter ansågs som viktigare än psykologiska aspekter. 

Vilket styrks i Scott & Thompson (2003) litteraturstudie där det visades att biomedicinska 

aspekter så som hjärtfysiologi, medicinering, riskfaktorer och fysisk träning var de allra 

viktigaste informationsämnena vilka var prioriterade över hela sjukdomstiden. Kilonzo och 

O´Connells (2011) studie styrker även detta delvis då de menar att biomedicinsk information 

är viktigast för patienterna då det viktigaste var sjukdomsspecifik information, men de 

beskriver även att psykosocial och emotionell information upplevdes som viktigt. Detta kan 

ge en något motsägelsefull aspekt på litteraturstudiens resultat. Detta resultat bör därför 

appliceras med försiktighet då även Travelbee (1971) uppger att varje patient har egna 

specifika omvårdnadsbehov och att detta resultat skulle kunna användas generellt av 

vårdpersonal vilket sjuksköterskor ej bör göra för att ge en god vård. Resultatet att 

information kring medicinering var viktigt för hjärtinfarktspatienterna uppfattades som 

förvånande då det fanns en föreställning om att vårdpersonal lägger mycket energi på att 

informera om detta.  

 

Upplevelse av den mellanmänskliga kommunikationen gällande information 

Kommunikationen gällande information 

För att bidra till en bättre upplevelse av förmedlingen av information kan sjuksköterskan visa 

medlidande och bekräfta patienten i sättet hon förmedlar informationen genom att förmedla 



 

 

 

21 
 

att ha tid för att lyssna. Enligt Eriksson (2001) hjälper detta patienten att inte hamna i 

outhärdligt lidande och ger denne möjlighet att vara delaktig i vården vilket är en komponent 

för att lindra lidande. Enligt Sjuksköterskans kompetensbeskrivning gjord av Socialstyrelsen 

(2005) bör informationen sjuksköterskan ger till patienten och dennes anhöriga ges med 

respekt, empati och underlätta för patienten att bli delaktig i sin vård. Att få patienten delaktig 

i sin vård skulle kunna bidra till att patienterna upplever större förståelse för 

livsstilförändringars vikt och då bidra till ett bättre resultat. Enligt Johansson (2005) kan 

sjuksköterskan sträva efter att öka förståelsen och stödet för patienten och därigenom främja 

lärandet  och öka delaktigheten för patienten.  

 

Kommunikationen mellan sjuksköterska och patient 

För att minska den negativa upplevelsen av kommunikationen hos patienter kan 

sjuksköterskan sträva efter att lindra patientens lidande. Eriksson (2001) menar att om 

vårdandet bygger på kärlek kan lidandet lindras. Om vårdandet bygger på kärlek bör risken 

för att patienten känner sig underminerad minska. Genom att vården bygger på Travelbee 

(1971) omvårdnadsfilosofi för en god mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskan och 

patienten kan det ge möjlighet för sjuksköterskan att hjälpa och stödja patienten och därmed 

ge de personliga frågorna och reflektionerna mer plats i kommunikationen. Däremot visar 

Kilonzo & O´Connells (2011) studie att interaktionen och kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten upplevs som tillfredsställd. Socialstyrelsen (2008a) menar att 

brister i kommunikationen mellan patienten och vårdpersonal kan vara en patientsäkerhetsrisk 

och ska därför värnas om genom att låta kommunikationen få ta tid.  

 

En positiv upplevelse och en god relation mellan sjuksköterskan och patienten upplevdes av 

patienterna som att det gav självtillit och fungerade som en livlina. Enligt Travelbee (1971) 

kan det förklaras som att sjuksköterskan främjar hälsa och förebygger sjukdom vilket hjälper 

att stödja patienten att acceptera sin sårbarhet och att bibehålla hoppet. Att kommunikationen 

upplevdes som helande och lugnande kan ses som ett redskap för att lindra lidande, då 

Eriksson (2001) menar att inge hopp, ge bekräftelse och ge tröst är grunden i det sanna 

vårdandet och lindrar lidandet. 
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Upplevelse av informationsinnehåll 

Motsägande och ospecifik information 

När patienterna gavs motsägande och ospecifik information upplevdes det att tilliten till 

vårdpersonalens förmåga minskades. Tillit är en viktig komponent enligt Travelbees (1971) 

mellanmänskliga relation. Därför bör sjuksköterskan sträva efter en god mellanmänsklig 

relation med patienten för att öka tilliten och därmed ge bättre vård. Eriksson (2001) beskriver 

vårdlidandet. Vårdlidandet i resultatens sammanhang kan ge att motsägande och ospecifik 

information bidrar till ökat vårdlidande då den upplevs av patienterna som överdriven, 

olämplig och svår att ta till sig. Enligt Johansson (2005) kan det uppstå svårigheter för 

patientens lärande då det kan vara svårt att få grepp om och förstå vad diagnosen innebär, 

vilket leder till svårigheter för sköterskan att individualisera lärandet och vården. 

 

Standardiserad och generaliserad information 

Travelbee (1971) menar att empati och sympati kan bidra till att hjälpa och stödja patienten 

och att empati är ett redskap för att ge individanpassad omvårdnad. Detta upplevde inte 

patienterna i de inkluderade artiklarna utan istället att informationen var en börda istället för 

stöttande och hjälpande, även om de ville bli behandlade som unika individer. Därför bör 

vården bygga på empati och sympati. Den standardiserade informationen upplevdes som 

tillrättavisningar vilket kan bidra till ökat vårdlidande hos patienterna. Enligt Socialstyrelsen 

(2008a) har vårdpersonal skyldighet att ge varje patient individuellt anpassad information 

detta styrker att vården bör bygga på empati och sympati då dessa ger möjlighet till att ge vård 

anpassad till individen. Enligt Wiles & Kinmonth (2001) litar patienten i det initiala 

sjukdomstillståndet fullt på informationen som blir given av vårdpersonal och informationen 

bör i största mån inte förminska allvaret i att genomgå en hjärtinfarkt då detta kan leda tillstor 

förvirring hos patienten och till att tilliten till vårdpersonal minskas. Dessa konsekvenser tros 

den standardiserade och generella informationen ge då patientens unika sjukdomsförlopp inte 

tas i beakt utan generaliseras och kan uppfattas av patienten som mindre allvarligt än det är. 

 

Klinisk applicerbarhet 

Resultatet av denna litteraturstudie bidrar till en ökad förståelse för hjärtinfarktspatientens 

upplevelse av information. Genom att sjuksköterskan får bättre förståelse för hur 

informationen upplevs av patienten kan hon få redskap till hur hon kan bemöta patientens 

informationsbehov på bästa sätt. Hon kan därmed ge individuellt anpassad information och 
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bidra till så bra upplevelse av informationen som möjligt. Det påvisas hur patienter kan 

uppleva informationen och det är av vikt att sjuksköterskan alltid reflekterar över de olika 

patienternas unika upplevelser av information. Därmed bör detta resultat appliceras med 

kliniskt försiktighet så detta resultat inte används som standardiserad eller generaliserad 

information vilket studien även visade att patienterna upplevde som dåligt. Resultatet skulle 

kunna ligga till grund för framtida omvårdnad och framtida bildande av utbildningsprogram 

för hjärtinfarktspatienter.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

En del i litteraturstudiens uppgift är att utskilja så kallade evidensgaps, kunskapsluckor i 

forskningen (Polit & Beck, 2012). Det framkom hur patienter med hjärtinfarkt upplevde 

information. Dock skulle det vara intressant med framtida forskning angående skillnader i 

upplevelser mellan män och kvinnor men även mellan andra demografiska grupper så som 

ålder och socioekonomisk bakgrund. Forskningen gällande upplevelsen av information för 

hjärtinfarktspatienter skulle kunna vara mer uppdaterad då det framkom att mycket av 

forskningen är gjord innan 2000-talet. Då flertalet artiklar angående hjärtinfarktspatientens 

specifika informationsbehov var gjorda med kvantitativ metod bör det utvecklas mer 

kvalitativ forskning inom området. Det har inom hälso- och sjukvården byggts upp vård som 

baserats på individanpassat perspektiv. Därför skulle det vara intressant att se någon form av 

undersökning, exempelvis ett frågeformulär, som visar patientens specifika 

informationsbehov och hur information önskas att mottagas innan informationen väl ges. 

Detta för att sjuksköterskan skulle kunna få ett redskap för att individanpassa informationen 

så mycket som möjligt.  

 

SLUTSATS 

Det framkom att upplevelsen av information efter en hjärtinfarkt är beroende av många olika 

faktorer. Då patienterna överlag har upplevelser som kan värderas negativt kan information 

upplevas mer positiv om den individanpassas mer. Om sjuksköterskan bygger vårdandet 

utifrån sin kompetensbeskrivning och ICN etiska kod för sjuksköterskor kan hon med denna 

fördjupade förståelse om patienternas upplevelse av information bidra med en bättre 

individanpassad informationsgivning. Sjuksköterskan kan därmed vara ett bättre stöd för 

hjärtinfarktspatienten och bidra till att vårdlidandet minskar och patienten vårdas mer 

patientcentrerat. Då litteraturstudien visar att upplevelsen av information beror på hur den 
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kommuniceras och patientens egna specifika informationsbehov och på 

informationsinnehållet är det av stor vikt att sjuksköterskan alltid reflekterar över de olika 

patienternas unika upplevelser av information. 
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Sökningsmatris Cinahl 

”…”= Fritext, += Explode, Mc= Major concept, M= Main heading, #= Inklusionskriterier. 

Sökning genomförd: 120830 och 120903. 

 

 

 

 

 

  

Söknr. Sökord Träffar 
Lästa 

titlar 

Lästa 

Abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar, (artikelnr.) 

1 
M Myocardial 

infarction 
17 446 0    

2 
M, Mc Myocardial 

infarction+ 
17 446 0    

3 M Information 
217 

505 
0    

4 ”Experience” 
225 

047 
0    

5 M Patients 
398 

069 
0    

6 M Education 
286 

217 
0    

7 
M, Mc Patient 

education + 
14 295 0    

8 M Attitude 
245 

410 
0    

9 
”Post myocardial 

infarction” 
160 0    

10 
”After myocardial 

infarction” 

 

511 
0    

11 1 OR 9 OR 10 3205 0    

12 3 OR 8 
432 

179 
0    

13 1 AND 3 AND 4 33 0    

14 1 AND 6 AND 4 0 0    

15 3 AND 11 AND 12 64 64 0   

16 #2 AND 7 46 46 41 7 2 st, (1) & (2) 
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Sökningsmatris PubMED 

”…”= Fritext, += Explode, Mc= Major concept, M=MeSH-term, # = Inklusionskriterier. 

Sökning genomförd: 120830 och 120903.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Söknr. Sökord Träffar 
Lästa 

titlar 

Lästa 

Abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar, (artikelnr.) 

1 
M Myocardial 

infarction 

136 

675 
0    

2 
M, Mc Myocardial 

infartion 
34 148 0    

3 
M Patient 

education as topic 
64 823 0    

4 M Attitude 
240 

174 
0    

5 
M, Mc Patient 

education as topic 
13 155 0    

6 1 AND 3 AND 4 106 0    

7 #2 AND 5 79 79 47 14 4 st,(1), (3), (4) & (5) 
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Sökningsmatris PsykINFO 

”…”= Fritext, += Explode, T= Thesaurus, #= Inkulsionskriterier. 

Sökning genomförd: 120830 och 120903. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Söknr. Sökord Träffar 
Lästa 

titlar 

Lästa 

Abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar, (artikelnr.) 

1 
T Myocardial 

infarction 
3869 0    

2 T Information 
217 

505 
0    

3 ”Experience” 
225 

047 
0    

4 T Patients 
398 

069 
0    

5 T Education 
286 

217 
0    

6 T Patient education 7114 0    

7 T Attitude 
245 

410 
0    

8 
”Post myocardial 

infarction” 
160 0    

9 
”After myocardial 

infarction” 

 

511 
0    

10 1 OR 8 OR 9 3205 0    

11 3 OR 7 
432 

179 
0    

12 1 AND 2 AND 3 33 0    

13 1 AND 7 AND 2 0 0    

14 2 AND 10 AND 11 50 50 0   

15 #1 AND 6 40 40 27 6 0 
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Sökningsmatris manuella sökningar  

Sökning genomförd: 120830, 120903, 120906 och 120907. 

 

Söknr. Sökord Träffar 
Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade artiklar, 

(atrikelnr.) 

1 
Manuell 

sökning 
19 19 8 6 3 st, (6), (7) & (8) 
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Checklista för kvantitativa artiklar 

Syftet med studien? ………………….  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja… Nej….  

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja…..Nej...... 

 

Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna? ………………………………..  

Vilka är exlusionskriterierna? ……………………………….  

Vilken urvalsmetod användes?  

 Randomiserad urval  

 Obundet slumpmässig urval  

 Kvoturval Klusterurval  

 Konsekutivt urval  

 Urvalet är ej beskrivet  

Är undersökningsgruppen representativ? ………………………………..  

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningsgruppen? …………………………………  

 

Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes? …………………………………  

Var reliabiliteten beräknad? Ja…Nej 

 Var validiteten diskuterad? Ja…..Nej 

 

Analys  

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja…..Nej  

Om nej, vilka skillnader finns? ……………………………..  

Hur stort var bortfallet? …………………………  

Fanns en bortfallsanalys? Ja....Nej  

Var den statistiska analysen relevant? Ja…Nej  

Om nej, varför inte? …………………………….  

Vilka var huvudresultaten? ……………………………….  

Erhölls signifikanta skillnader? Ja…Nej  

Om ja, vilka variabler? ………………………………  

Vilka slutsatser drar författaren? ……………………………..  

Instämmer du? Ja….Nej  

 

Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja…Nej 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja…Nej  

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja…Nej 

 Motivera varför eller varför inte. ……………………………………. 
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Checklista för kvalitativa artiklar 

Syftet med studien? ………………………………  

Vilken kvalitativ metod har använts? ……………………………………  

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? Ja…Nej  

 

Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och exklusionskriterier 

ska vara beskrivna.) Ja…..Nej 

Var genomfördes undersökningen? ………………………………………  

 

Urval 

finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

…………………………………………. 

Vilken urvalsmetod användes? 

 Strategiskt urval  

 Snöbollsurval  

 Teoretiskt urval  

 Ej angivet 

 Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk bakgrund). 

………………………………  

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja….Nej  

 

Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)? Ja….Nej 

Beskriv: ……………………….  

Beskriv metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? Beskriv: 

…………………………………..  

Ange datainsamlingsmetod: 

 Ostrukturerade intervjuer  

 Halvstrukturerade intervjuer  

 Fokusgrupper 

 Observationer  

 Video-/bandinspelning  

 Skrivna texter eller teckningar  

Är data systematiskt samlade (finns Intervjuguide/studieprotokoll)? Ja….Nej  

 

Dataanalys 

 Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? ………………………………  

Ange om:  

 Teman är utvecklade som begrepp  

 Det finns episodiskt presenterade citat  

 De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

 Svaren är kodade  

 

Resultatbeskrivning: ……………………. 
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Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja….Nej 

 Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja…Nej  

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? Ja…Nej  

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Ja…Nej  

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? Ja…Nej  

Är teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av originaldata, 

summering av data medtagne som bevis för gjorda tolkningar)? Ja…Nej  

 

Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? Ja…Nej  

Stöder insamlade data forskarens resultat? Ja…..Nej  

Har resultaten klinisk relevans? Ja….Nej  

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja…Nej 

Finns risk för bias? Ja…Nej  

Vilken slutsats drar författaren? ………………………………….  

Håller du med om slutsatserna? Ja….Nej  

Om nej, varför inte? ……………………………………  

Ska artikeln inkluderas? Ja…..Nej 
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Artikel 

Nr. 

Författare, Titel, 

Tidskrift, År, Land 

Syfte Metod, Analys & Urval Resultat Kvalitet 

1 Oterhals, K., Hanestad, B. 

R., Eide, G. E., Hanssen, 

T. A., The relationship 

between in-hospital 

information and patient 

satisfaction after acute 

myocardial infarction, 

European Journal of 

Cardiovascular Nursing. 

(2006), Norge. 

Syftet var att undersöka och 

beskriva relationen mellan 

förvärvad information och 

tillfredsställdhet med vården 

efter en hjärtinfarkt. 

Kvantitativ studie. 

Prevalensstudie. Jämförande av 2 

frågeformulär. Statistisk analys. 

Konsekutivt urval:  111 

hjärtinfarkts patienter (77% män, 

33% kvinnor, Median ålder 61.6). 

Patienterna var generellt nöjda med 

vården. Mer information mer nöjda 

med vården. Patienterna var minst 

nöjda med information kring 

medicin och framtida problem. 

Yngre patienter fick mer 

information på sjukhuset än äldre 

men de yngre fick mindre 

uppföljning gällande information 

efter utskrivning. 

Hög 

2 Murie, J., Ross, A., 

Lough, M. & Rich, D., 

Exploring post-

myocardial infarction 

patient´s perceptions of 

patient-mediated 

interventions for the 

secondary prevention of 

coronary disease, Quality 

in Primary care.(2006), 

England. 

Syftet var att undersöka 

patienter efter hjärtinfarkts 

uppfattning av patientinriktade 

interventioner för sekundär 

prevention. 

Kvalitativ studie. Fokusgrupps 

diskussioner och individuella 

bedömningar av 46 

modeller.Strategiskt urval: 6 

hjärtinfarkts patienter (5 män, 1 

kvinna, Ålder mellan 45-68 år). 

Patienterna upplevde 

informationsbrist gällande 

hjärtkirurgi och liten möjlighet till 

delaktighet i vården,  att information 

blev given vid fel tidpunkt, 

informationen var inte 

individanpassad, ej given med 

tillräckligt god och uppmuntrande 

attityd. 

Medelhög 

3  Timmins, F. & Kaliszer, 

M., Information needs of 

myocardial infarction 

Syftet var att belysa patienters 

uppfattning om information 

direkt efter deras första 

Kvantitativ studie. 

Frågeformulär. Statistisk analys. 

Konsekutivt urval: 27 

Skillnad mellan patienter och 

sjuksköterskor uppfattning. All sorts 

information skattades som väldig 

Medelhög 
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patients, European 

Journal of 

Cardiovascular Nursing, 

(2002), Irland. 

hjärtinfarkt och jämföra med 

uppfattningen efter 6 veckor. 

hjärtinfarktspatienter (ca. 50 % 

män och 50% kvinnor, median 

ålder 50-69 år) och 18 

sjusköterskor på hjärtavdelningar.  

viktigt av alla. Patienter skattade låg 

vikt på fysisk aktivitet,  bilkörning, 

sexuell aktivitet och återgående till 

arbetet. Viktigt med information 

kring handlande vid symtom och 

förändrad livsstil. 

4 Smith, J. & Liles, C., 

Information needs before 

hospital discharge of 

myocardial infarction 

patients: a comparative, 

descriptive study, Journal 

of Clinical Nursing. 

(2007), England. 

Syftet var att undersöka 

informationsbehovet innan 

utskrivning för 

hjärtinfarktspatienter. 

Kvantitativ studie.  Jämförande 

och beskrivande. Kvantitativ 

analys. Konsekutivt urval: 20 

hjärtinfarktspatienter (17 män, 3 

kvinnor, median ålder 65- 70 år). 

Patienter förmedlade vikten av all 

sorts olik information, speciellt 

viktigt med information kring 

medicinering och komplikationer.  

Pensionerade äldre patienter 

behövde mer information speciellt 

gällande stöd ifrån samhället. 

Medelhög 

5 Crane, P. B., I want to 

Know: Exploring how 

older women acquire 

health knowledge after a 

myocardial infarction, 

Journal of Women & 

Aging.(2001), USA. 

Syftet var att (a) undersöka 

hur äldre kvinnor som ej är 

med i hjärtrehabilitering 

upplever erhållen information 

om sekundärprevention och 

(b) beskriva deras förväntade 

barriärer för att erhålla 

informationen.  

Kvalitativ studie. Beskrivande 

naturalistisk studie. Analys gjord 

med beskrivande statistik. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Strategiskt urval: 15 kvinnliga 

hjärtinfarktspatienter (ålder 

mellan 66-88). 

4 kategorier:  Tidigare erfarenhet, 

självkännande, aktivt sökande av 

information och information från 

andra. Den verbala informationen 

från andra, (vårdpersonal), 

uppfattades som vag och ospecifik. 

Hög 

6 Johansson, A., Dahlberg, 

K. & Ekebergh, M. Living 

with the experience 

following an myocardial 

infarction, European 

Journal of cardiovascular 

Undersöka kvinnors 

upplevelse och erfarenheter 

efter en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie. Intervjuer 

analyserade med fenomenologisk 

metod. Strategiskt urval: 8 

kvinnliga hjärtinfarktspatienter, 

(ålder mellan 45- 65). 

Den upplevda kroppen är vital för 

de kvinnliga patienterna. 

Information upplevdes som ej 

tillräcklig, generaliserad och ej 

individualiserad/ ej patientcentrerad 

och mottas därför inte som stöttande 

Hög 
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nursing, (2003), Sverige. 

 

och hjälpande.  

7 Bergman, E. & Beterö, C., 

You can do it if you set 

your mind to it: a 

qualitative study of 

patients with coronary 

artery disease, Issues and 

Innovations in nursing 

practice. (2001), Sverige. 

Syftet var att öka förståelsen 

om vad det innebär att bli 

drabbad av kranskärlssjukdom  

och hur det påverkat livet och 

livsstilen. 

Kvalitativ studie, 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analyserad med hermeneutisk 

metod. Strategiskt urval: 8 

patienter med 

kranskärlssjukdom(7 patienter 

med hjärtinfarkt 1 patient med 

angina och genomgången 

CABG), (5 män och 3 kvinnor, 

ålder mellan 49-68 år). 

Tre områden: olika orsaker till 

kranskärlssjukdom, problem med 

rehabilitering pga. ; förvirring, 

osäkerhet och  nedstämdhet  och 

slutligen lyckad rehabilitering 

pågrund av individens personlighet 

och externt stöd. Viktigt att 

informationen från vårdpersonal var 

lättillgänglig. Information kring 

sjukdomen och hjärtats funktion gav 

förutsättning för en god 

rehabilitering och god 

livsstilsförändring. 

Hög 

8 Liljeroos, M., Snellman, i. 

M. & Ekstedt, M. H., A 

qualitative study on the 

role of patient-nurse 

communication in acute 

cardiac care, Journal of 

Nursing Education and 

Practice (2011), Sverige. 

Syftet var att belysa 

betydelsen av patient- 

sjuksköterske 

kommunikationen under 

vårdtiden beskrivet av 

patienter efter hjärtinfarkt. 

Kvalitativ studie. Narrativa 

intervjuer.Analyserad med 

fenomenologisk-hermeneutisk 

metod. Strategiskt urval:10 

patienter (median ålder 64,5). 

Sjuksköterskans dialog med 

patienten uppfattades som lugnande 

i den stressfyllda tiden och byggde 

upp en relation dem emellan. 

Relationen gav förutsättningar för 

lärande och motiverande styrka för 

livsstilsförändring. Patientcentrerad 

information var att föredra där 

anhöriga blev inbjudna. 

Hög 
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Artikel 

nr. 
Meningsenhet 

Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

7 

Great importance to them (the 

patients) to know why these drugs 

are prescribed, what effects they 

have and what kind of sideeffects 

they have and what kind of side 

effects can be expected 

Viktig information: 

medicinering (varför 

förskrivet och biverkningar). 

Specifika 

informationsbehov 
 

Upplevelse av informations 

behov 

2 

Some information, they (the 

patients) felt was introduces too 

early in hospital, in particular that 

relating to sexual intercourse and 

exercise. 

Information givet för tidigt, 

speciellt om sex och fysisk 

träning. 

Initiering av 

kommunikation 

Kommunikationen 

gällande information 

Upplevelse av den 

mellanmänskliga 

kommunikationen gällande 

information 

8 

The nurse's advise and short-range, 

concrete instructions such as “do 

this way”, were a lifeline when the 

body signals were unfamiliar and 

frightening. 

Sjuksköterskans råd och 

konkreta instruktioner var 

livlinor när kroppens signaler 

var främmande och 

skrämmande. 

Positiv upplevelse av 

kommunikation 

Kommunikation 

mellan sjuksköterska 

och patient 

 

8 

… if the patient received 

contradictory information, 

inconsistent or poorly coordinated 

information led to confusion and 

the patients lost their confidence in 

the nurses ability. 

Motsägande, ej konsekvent 

och dåligt koordinerad info 

leder till förvirring och 

förlust av tillit till 

sjuksköterskans förmåga. 

Negativ upplevelse av 

motsägande 

information 

Motsägande och 

ospecifik information 

Upplevelse av 

informationsinnehåll 

2 

Patient resented being given 

“stereotypical information” and not 

being treated as individuals with 

unique experiences. 

Tog illa upp av stereotypisk 

information och av att inte 

bli behandlade som individer 

med unika erfarenheter. 

Negativ upplevelse  

av standardiserad 

information 

Standardiserad och 

generaliserad 

information 

 



 

 

 


