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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hjärtinfarkt påverkar patienten och dess partner emotionellt 
under lång tid vilket gör det betydelsefullt med god information till båda 
parter.  
Syfte: Syftet var att belysa partnerns erfarenhet av information när deras 
make/maka har drabbats av hjärtinfarkt. 
Metod: Studien var systematisk litteraturstudie där artikelsökningar gjordes i 
databaserna Cinahl, PubMed och PsykINFO. Av de tolv artiklar som har 
använts var fem kvantitativa och sju kvalitativa vilka analyserades med hjälp 
av Lundman och Hällgren Graneheims (2012) innehållsanalys.  
Resultat: Resultatet presenteras under rubrikerna: Informationskällor, 
informativt stöd, informativa brister och informationsbehov.   
Slutsatser: Rutiner vid informationsprocessen kunde hjälpa sjuksköterskan 
att ge adekvat information. Partnern upplevde det positivt att tala med andra 
som varit i liknande situationer vilket var något som sjuksköterskan kunde 
utnyttja i sitt arbete. 
Nyckelord: Partner, information, hjärtinfarkt, stöd, sjuksköterska. 
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Inledning 
 

Vi har valt att belysa partnerns erfarenhet av information när dennes make/maka drabbats av 

hjärtinfarkt. Intresset för ämnet har väckts av våra tidigare upplevelser och erfarenheter där 

partnern tog stor del i omvårdnaden men vi upplevde att de inte alltid fick den 

uppmärksamhet som de egentligen behövde. Vi vill utveckla vår kunskap om hur partnern 

upplever sin situation eftersom denna kunskap är betydelsefull i vår framtida profession.  

 

Bakgrund 
 

Hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken i Sverige, cirka 32 000 drabbas varje år 

(Hjärt- Lungfonden, 2012; Wallentin, 2006). Hjärtinfarkt innebär att en del av hjärtats 

kranskärl har blivit tilltäppt och inte längre kan förse hjärtmuskulaturen med syrerikt blod. 

Allvarlighetsgraden av hjärtinfarkt beror på vilken del av hjärtats kranskärl som drabbas men 

även hur länge ocklusionen i kärlet kvarstår. Ocklusionen kan bero på att ett plack blivit så 

stort att blodflödet i kärlet upphör eller att en emboli täpper till kranskärlet totalt (Wikström, 

2012). Hjärtinfarkt leder till oåterkalleliga hjärtmuskelskador (Vasko, 2010). Det vanligaste 

symtomet vid hjärtinfarkt är bröstsmärta, men illamående, andnöd, kallsvettningar och ångest 

förekommer också (Swahn, 2010). Rökning, hereditet, diabetes, hypertoni, hyperlipidimi, 

övervikt och psykosociala faktorer ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt (Erlinge, 2010; 

Swahn, 2010; Wallentin, 2006). Risken att drabbas av hjärtinfarkt ökar även med åldern 

(Persson, 2003). Kvinnor drabbas ofta 5-7 år senare än män vilket kan bero på att hormonet 

östrogen har en skyddande effekt (Swahn, 2010). 

 

Vid akut hjärtinfarkt är det viktigt att så snabbt som möjligt öppna upp det tilltäppta 

kranskärlet (Socialstyrelsen, 2008). Grunden för en bra behandling är ett lugnt 

omhändertagande tillsammans med smärtstillande läkemedel (Swahn, 2010). 

 

Eftervård och rehabilitering 

Patienter som drabbas av hjärtinfarkt vårdas ca 3-6 dagar på sjukhus beroende på 

hjärtinfarktens allvarlighetsgrad (Lidell, 1998; Persson, 2003; Swahn, 2010; Wallentin, 2006). 

Individualiserad rehabilitering ges direkt efter hjärtinfarkt med syftet att patienten ska komma 

tillbaka till sitt vardagliga liv så gott det går. Genom att ändra sin livsstil och att leva mer 
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hälsosamt kan patienten minska risken för en ny hjärtinfarkt (Hjärt- och Lungfonden 2012; 

Socialstyrelsen, 2008; Swahn, 2010; Wallentin, 2006). Informations- och utbildningsprogram 

används för att ge information till patienten och vid dessa tillfällen bör gärna en partner 

medverka. Vid individuell rehabilitering behövs god kännedom om varje patients och partners 

behov samt tid för dem (Wallentin, 2006). Rehabiliteringen i form av omvårdnad är en viktig 

del i rehabiliteringsprocessen och eftersom sjukhustiderna idag är korta medför det att ett 

fortsatt behov av omvårdnad kan vara aktuellt efter hemgång (Lidell, 1998).  

 

Vid sekundärpreventionen kan partnern ha stor betydelse, de kan hjälpa och motivera 

patienten till sunda levnadsvanor. Partnern kan också ha en negativ effekt på patienten 

(Dahlberg & Segesten, 2010; Wallentin, 2006). Om partnern inte blir tillräckligt informerad 

kan det resultera i ett överbeskyddande mot patienten, vilket kan leda till att partnern 

uppmuntrar patienten på ett missgynnande sätt. Ett exempel kan vara att partnern uppmuntrar 

till vila när motion egentligen är att rekommendera för patientens tillfrisknande (Hjärt- 

Lungfonden, 2012).  

 

Sjuksköterskans roll 

En sjuksköterska ska främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

framgår det att sjuksköterskan har till uppgift att ta till vara på partnerns kunskaper och 

erfarenheter och att föra partnerns talan när behov finns (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Sjuksköterskan är skyldig att informera patient och partner både individuellt och i grupp samt 

att förvissa sig om att de har förstått den givna informationen. Sjuksköterskan ska informera 

på ett individanpassat sätt samt har till uppgift att uppmärksamma patient och partner som inte 

själva kan uttrycka behov av information eller som behöver speciellt utformad information 

(Socialstyrelsen, 2005; Svensk sjuksköterskeförening, 2007; Tingström, 2010). Information 

från hälso- och sjukvård ska utgå från det som skapar värde för individen. Inom vården krävs 

det att verksamheten kan ge relevant information som intresserar den enskilda patienten och 

dess partner. Information underlättar beslut angående olika vårdval men ger också möjlighet 

att skapa kunskap om det aktuella hälsotillståndet (Socialstyrelsen, 2010). 

 

För att göra en öppen kommunikation möjlig med patient och partner ska sjuksköterskan i sin 

omvårdnad skapa en relation. Relationen medför att det känns tryggt att prata om det som de 
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anser betydelsefullt. Alla patienter och partner är unika och omvårdnaden ska därför anpassas 

efter varje individ. Sjuksköterskans omvårdnad inkluderar även planering inför hemgång men 

trots det så upplever många patienter och partner problem efter hemgång. Svårigheter som 

inte uppenbaras på sjukhuset kan ibland orsaka relationsstörningar mellan patienten och 

partnern efter hemgång (Hildingh, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO (Världshälsoorganisationen) har framställt en modell för att förklara vad som krävs för 

att en individ ska kunna påverka sin hälsa i en positiv riktning (Figur 1). I den framgår det att 

information är en viktig del för att en förändring ska vara möjlig men att även andra faktorer 

påverkar (Tingström, 2010). Människor är beroende av interaktioner med andra. Partnern är 

ofta en av dem som betyder mest för patienten och om partnern får god information eller har 

ett sunt förhållningssätt angående levnadsvanor kopplat till sjukdomen kan det hjälpa 

patienten till förändring (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Patientens perspektiv 
I litteraturstudien definieras patient som en person som har drabbats av hjärtinfarkt. Patienten 

kommer även att benämnas som make/maka.  

 

Patientidentitet skapas i relationen till sjuksköterskan och när denna identitet skapas påverkas 

den av hur patienten upplever sjukdomen. Patienten kan bli påmind om sin sjukdom genom 

begränsningar och förändringar som sjukdomen orsakat (Ekstrand & Saarnio, 2010). 

Insjuknandet i hjärtinfarkt sker ofta oväntat och en rädsla för att förlora livet och det som 

betyder mest uppenbaras. Vilken typ av patient som drabbas av hjärtinfarkt avgör hur 

patienten upplever och hanterar sjukdomen (Lidell, 1998). Smärtan som kan uppstå vid 

hjärtinfarkt kan ibland medföra svår ångest och oro. För att minska detta så att patienten 

istället känner trygghet och tillit kan information och snabb behandling vara till hjälp 

Information 

Motivation 

Förmåga/Färdighet Beteendeförändring 

Figur 1. Modell av WHO 
(Tingström, 2010, s. 285-312). 
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(Hildingh, 1998). Patienten har ibland svårt att förstå meningen med vården och vårdandet, 

vilket kan medföra en utsatthet för patienten och en skadad självkänsla. Att inte förstå 

meningen med vården kan alltså skapa ett vårdlidande för patienten (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

En betydande del i vården är att patienterna känner att de är delaktiga och väl informerade för 

att de sedan ska kunna ta egna beslut om sin vård (Snellman, 2009). Vården kan ibland vara 

väldigt inriktad på att följa rutiner som finns istället för de individuella behov och önskningar 

som patienten har (Dahlberg & Segesten, 2010). Det är vanligt att patienten har ångest, oro, 

bristande självförtroende, depression och irritation och dessa förvärras ofta efter hemgång 

(Wallentin, 2006). 

 

Partnerns perspektiv 

I litteraturstudien definieras partnern som en person som är gift, sambo eller lever i 

parrelation med en person som har drabbats av hjärtinfarkt.  

 

När en patient drabbas av hjärtinfarkt påverkas patienten och även dess partner emotionellt 

under en lång tid (Lidell, 1998). Vid hjärtinfarkt är det inte enbart patienten som påverkas 

utan ofta skapar det konsekvenser för hela familjen. Partnern få ta ett större ansvar för 

familjen och kan även behöva hjälpa den sjuke maken/makan eftersom sjukdomen medfört en 

minskad förmåga att ta hand om sig själv och sin familj (Ekstrand & Saarnio, 2010). 

 

Att inkludera partnern i den patientfokuserade vården kan vara av stort värde eftersom 

partnern ofta är en av de personer som betyder mest för patienten. Partnern kan många gånger 

vara den avgörande faktorn till att patienten återfår eller bevarar hälsa. Partnern är ett viktigt 

sällskap som kan bidra med mening och sammanhang för patienten (Dahlberg & Segesten, 

2010). När partnern ger stöd till den drabbade maken/makan genom omsorg, praktiska 

insatser, råd och vägledning kan sjukdom förebyggas och tillfrisknande och anpassning 

främjas (Kirkevold, 2002). 

 

Efter att en patient har drabbats av hjärtinfarkt är det viktigt att information ges till både 

patient och partner. För att de ska kunna ta till sig informationen är det viktigt att upprepa 

informationen. Det underlättar även om flera olika personer informerar. 

Informationstillfällena ska vara planerade och både skriftlig och muntlig information bör ges. 
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De planerade tillfällena kan antingen vara enskilda eller i grupp och utöver dessa tillfällen ska 

fortlöpande information ges från sjukvårdspersonal (Ehrenkrona & Öman, 1994). 

 

För både patienten och partnern är god kunskap om sjukdomen och om hur det förväntas att 

patienten ska leva efter hemgång viktigt för att de ska känna sig lugna. Patienten och partnern 

ska ha möjligheten att ställa frågor och berätta om vad de ser som problem, detta är en 

speciellt viktig del för partnern då det minskar oro och situationen får ett sammanhang. Tiden 

efter hjärtinfarkten är avgörande för vilken typ av information som patienten och partnern är 

redo för. Den närmaste tiden efter att patienten drabbas av hjärtinfarkt kan de inte ta till sig 

någon omfattande information, utan det får vänta ett par dagar. Information får patienten 

under sjukhusvistelsen och fortlöpande efter hemgång och partnern ska gärna delta under 

dessa tillfällen (Ehrenkrona & Öman, 1994). En typ av informationsalternativ som är till för 

både patienten och partnern efter hemgång är gruppinformation. Informationen ska vara lätt 

att förstå, språk och informationsmaterial ska vara anpassat efter patienterna och partnerna. 

Det är ett bra alternativ som patienten och partnern uppskattar då de får träffa andra personer i 

liknande situationer. De kan byta erfarenheter och lära mycket av varandra. Partnern uttrycker 

även en befrielse av att höra andra partner berätta om deras känsla av otillräcklighet och 

skuldkänslor (Ehrenkrona & Öman, 1994; Hildingh, 1998). Att vara partner till en som 

drabbas av hjärtinfarkt medför mycket oro. Om partnern inte har får information om vanliga 

komplikationer och beteendeförändringar som kan uppkomma efter att patienten drabbas av 

hjärtinfarkt, medför det ofta att partnern blir överbeskyddande (Ehrenkrona & Öman, 1994). 

 

Information 
Wiio (1973) menar att det inte finns någon generell definition på information men att 

information vanligen förklaras som något som minskar okunnighet genom att minska antalet 

alternativ och valmöjligheter. Nationalencyklopedin (2012a) beskriver att information kan 

vara ett meddelande som överförs via någon form av kommunikation. Meddelandet kan 

innehålla exempelvis upplysningar, önskningar eller åsikter. Gränsen mellan information och 

kunskap är otydlig men information innebär att någon erhåller vetskap om något men att det 

inte behöver vara tillräckligt för att bilda kunskap om betydelsen av detta. 

 

Informationen till patient och partner bör omfatta kunskap om sjukdomen hjärtinfarkt, 

kunskap om riskfaktorer, råd angående motion samt allmänna råd såsom vardagssysslor, 

bilkörning, alkohol och sexuellt umgänge (Ehrenkrona & Öman, 1994). Även Eide och Eide 
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(2007) tar upp betydelsen av att få information om sjukdomen samt information om praktiska 

saker.    

 

Partnerns syn på sjukdomen hjärtinfarkt och vad för typ av specifik information som de 

efterfrågar är olika beroende på vem partnern är. Varje individ är unik. Kvinnor och män 

skiljer sig åt, likaså äldre och yngre. Föreställningar, personlighet, förhållanden och 

livserfarenheter är andra faktorer som också spelar in. Vissa partner vill vara insatta i 

sjukdomen medan andra inte har det behovet (Lidell, 1998; Wright, Watson & Bell, 2002). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie kommer inte att ta upp dessa skillnader något mer 

i studien eftersom skillnader och likheter inte kan utläsas från resultatet.  

 

Kommunikation 

Kommunikation betyder att överföra information från människa till människa. För att 

kommunicera krävs någon form av kod. Koden kan vara bland annat tal eller skrift, sådan 

kommunikation kallas verbal kommunikation. Till icke verbal kommunikation hör bland 

annat kroppsspråket (Nationalencyklopedin, 2012b). Det kan vara en fördel att kombinera 

olika former av verbal kommunikation och även att kombinera verbal kommunikation med 

icke verbal kommunikation (Eide & Eide, 2007).  

 

Kommunikation kan användas som ett instrument inom omvårdnad och har en viktig roll i 

omvårdnadsprocessen då det underlättar insamling av information för sjuksköterskan 

(Travelbee, 2007). Omvårdnadsprocessen är en modell som omfattar information med syftet 

att individualisera omvårdnaden (Florin, 2009). Sjuksköterskan är i behov av att förstå det 

som partner och patient förmedlar via verbal och icke verbal kommunikation samt att kunna 

använda denna information i omvårdnadsprocessens samtliga faser (Travelbee, 2007).  

 

I all kommunikation mellan sjuksköterskan och andra människor är syftet att parterna ska 

kunna förstå varandra. En förutsättning för detta är att parterna är på en nivå där de båda 

känner sig förstådda (Baggens & Sandén, 2009). Sjuksköterskan måste vara kreativ i sin 

kommunikation genom att även kommunicera på icke verbala sätt. Sjuksköterskans vanligaste 

sätt att kommunicera är via språket men även icke verbal kommunikation kan vara till hjälp 

inom omvårdnad (Dahlberg & Segesten, 2010).   
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Mellanmänskliga relationer 

Vid omvårdnad hjälper sjuksköterskan en individ att hantera problem med sjukdom och 

lidande men även att hjälpa individer att finna mening i tillvaron (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

 

Mellanmänskliga relationer är när upplevelser och erfarenheter delas mellan sjuksköterska 

och partner. Den mellanmänskliga relationen gör det möjligt att möta partnerns behov och 

därigenom uppfylla omvårdnadens mål som är att förebygga eller bemästra sjukdom och 

lidande samt att finna en mening med dessa upplevelser. Grundtanken med denna teori är att 

sjuksköterskans uppgift är att etablera en mellanmänsklig relation med partnern. Ett sådant 

förhållande kännetecknas av att både sjuksköterskan och partnern uppfattar och förhåller sig 

till varandra som unika individer (Travelbees, 2007). 

 

Travelbee (2007) har i sin teori tagit upp hur människan är en unik individ, lik men ändå olik 

alla andra. Alla människor reagerar olika under situationer, grunden är att alla har olika 

erfarenheter sedan tidigare i livet, dessa erfarenheter påverkar hur fortsatta situationer 

hanteras. Alla individer i världen har i grund och botten samma behov men dessa ändras 

beroende på den kultur de lever i. Även om alla har samma behov så kommer det till uttryck 

på olika sätt. Med utgångspunkten att alla människor är mer olika än lika blir det lättare att 

undvika jämförelse mellan olika individer. 

 

All kontakt sjuksköterskan har med partnerna kan vara ett steg på vägen mot en 

mellanmänsklig relation. Kommunikation är en process som gör att sjuksköterskan kan 

etablera en mellanmänsklig relation. Kommunikation sker vid varje möte mellan 

sjuksköterska och partner, genom bland annat verbalt och kroppsligt språk, beteende och 

ansiktsuttryck. 

 

När partnerna upplever hopplöshet försöker de inte lösa problem eller bemästra svårigheter i 

livet. Partnerna tror inte att förändring är möjligt. Om de ser möjligheter till förändring saknar 

de dock oftast initiativ eller motivation till att göra den förändringen i livet. Att undgå 

hopplöshet och känna hopp är kopplat till tryggheten att få den hjälp de behöver från 

sjuksköterskan. Sjuksköterskans uppgift är därför att hjälpa partnerna att hålla fast vid hoppet 

eller att hjälpa dem som upplever hopplöshet att åter känna hopp. 
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Hopp har en nära relation med tillit och uthållighet. Med tillit menas säkerheten att andra kan 

hjälpa till när det verkligen behövs. Människor kan känna tillit men ändå inte be om hjälp 

eftersom de inte vill vara “beroende” av andra. Uthållighet är förmågan att fortsätta arbeta för 

att lösa sina problem eller lindra sina besvär. Uthållighet är en egenskap som gör att 

människor klarar av svåra upplevelser under en längre tid utan att ge upp (Travelbee, 2007). 

 

Problemformulering 
 

Insjuknandet vid hjärtinfarkt sker ofta oväntat och livet för den drabbade patienten men även 

partnern tar då en ny vändning. Patienten och partnern påverkas emotionellt under lång tid 

och efter hemgång finns behov av fortsatt stöd och information. Information är viktigt för att 

partnern ska känna sig lugn och trygg i situationen både för sin egen och för sin sjuke 

makes/makas skull (Lidell, 1998). Frågor som hamnar i centrum hos partnern är hur 

patientens sjukdomstillstånd, framtidsutsikter och livssituationen kommer att påverkas. 

Sjukhusvistelsen är kort vilket innebär att frågor även kan uppkomma efter hemgång. Den oro 

och osäkerhet som eventuellt uppstår i samband med dessa frågor kan vara påfrestande för 

partnern (Ehrenkrona & Öman, 1994). Information och delaktighet i sin sjuke makes/makas 

situation medför ofta bättre förståelse och skulle därmed kunna reducera dessa känslor medan 

bristande information kan förstärka känslor som oro och osäkerhet. För att partnern ska kunna 

vara delaktig och ett stöd för sin sjuke make/maka behövs information från sjukvården som i 

sin tur kan leda till ömsesidig förståelse (Eide & Eide, 2007). Att belysa erfarenheten av 

information från partnerns perspektiv medför att som framtida sjuksköterskor få en ökad 

förståelse för partnern och deras behov av information. 

 
Syfte 
 

Syftet var att belysa partnerns erfarenhet av information när deras make/maka har drabbats av 

hjärtinfarkt. 

 
Metod 
 

Design 
Författarna har valt en systematisk litteraturstudie som design. Syftet med en systematisk 

litteraturstudie är att ge en fullständig översikt över forskning inom det aktuella området 
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(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). En systematisk litteraturstudie innebär att ett tydligt 

syfte formuleras och att sedan systematiskt söka efter befintlig forskning som används som 

grund i studien. Forskningen i form av vetenskapliga artiklar granskas, analyseras och 

diskuteras (Forsberg & Wengström, 2008). 

 
Inklusions- och exklusionskriterier 
De artiklar som inkluderades har alla varit peer reviewed. Peer reviewed innebär att en artikel 

har blivit kritiskt granskad av tidskriftens reviewers och som har godkänt artikeln för 

publicering i den vetenskapliga tidskriften. När en artikel är peer reviewed innebär det inte att 

den är vetenskaplig, utan att den är publicerad i en vetenskaplig tidskrift (Österlund, 2012; 

Polit & Beck, 2012). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar som ansågs vara relevanta för 

studiens syfte inkluderades, alltså artiklar där behov av information till partnern vars 

make/maka drabbats av hjärtinfarkt berördes. Författarna valde att inte göra några 

begränsningar angående publiceringsår. Artiklar på engelska och på skandinaviska språk 

inkluderas. Exklusionskriterier var artiklar som inte uppnått tillräcklig vetenskaplig kvalité 

efter kvalitetsgranskningen.   

 

Sökstrategi 
Till att börja med gjordes en inledande sökning i de databaser som valts för att se över hur 

mycket tidigare forskning som fanns inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2008). 

Sökorden som användes var ‘information’, ‘myocardial infarction’, ‘heart attack’, ‘cardiac 

infarction’, ‘family’, ‘spouses’ och ‘support’. Med hjälp av den inledande sökning kom 

författarna fram till att relevanta artiklar fanns. 

 

Databaserna som användes var Cinahl, PsycINFO och PubMed eftersom dessa ansågs mest 

relevanta för omvårdnadsforskning. Cinahl är specialiserat på omvårdnadsforskning och har 

material från år 1982 och framåt. Även PubMed har mycket omvårdnadsforskning och har 

material från år 1966 och framåt. PsycINFO har psykologisk forskning inom omvårdnad och 

har material från år 1872 och framåt (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningarna gjordes 

under perioden september till oktober år 2012. Sökorden från den inledande sökningen 

justerades utifrån varje databas och i de sökningar det var möjligt användes ’explode’, detta 

för att bredda sökningen. Inför Cinahlsökningen användes svensk MeSH som är en databas 

med kontrollerad ordlista som används vid registrering av medicinsk data (Svensk MeSH, 

2012). Suggest subject terms valdes och sökorden ‘myocardial infarction’, ‘spouses’ och 
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‘support psychosocial’ framkom. Författarna valde att använda ‘support’ som fritext för att 

bredda sökningen, detta gjordes i alla tre databaserna. Andra sökningen gjordes i PubMed där 

sökorden var ‘myocardial infarction’, ‘spouses’ och ‘social support’. I databasen PsycINFO 

användes Thesaurus för att få fram sökorden och de var ‘myocardial infarctions’, ‘spouses’ 

och ‘support group OR supportive psykotherapy’. 

 

Alla sökord söktes enskilt för att sedan kombineras enligt den booleska operatorn ‘AND’ för 

att då hitta artiklarna som innehöll båda sökorden (Forsberg & Wengström, 2008). För att få 

fram enbart vetenskapliga artiklar förvaldes peer reviewed i alla sökningar i Cinahl och 

PsycINFO. I PubMed saknades denna funktion så istället användes ulrichsweb för att 

konstatera om artiklarna var vetenskapliga eller ej (Ulrichsweb global serials directory, 2012). 

Sökningen resulterade i 20 artiklar som lästes i fulltext. 

 

Kvalitetsgranskning 
Efter att de utvalda artiklarna lästes var det 15 som motsvarade syftet och dessa 

kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskning görs för att bestämma vilka artiklar som ska 

inkluderas respektive exkluderas (Friberg, 2012). Forsberg & Wengströms (2008) 

granskningsmallar har använts för både kvalitativ och kvantitativ design. Dessa har 

modifierats genom att alla frågor har gjorts om till ja- och nej-frågor, enstaka frågor har tagits 

bort samt att frågor lagts till som ansågs saknas (se bilaga 4). Författarna granskade alla 

artiklar var för sig för att sedan tillsammans diskutera individuella uppfattningar till 

konsensus uppnåtts om varje artikels kvalité. Varje artikel diskuterades utifrån frågorna i 

aktuell granskningsmall men även helhetsintrycket av artiklarna vägde in i 

kvalitetsgranskningen. Efter kvalitetsgranskningen bedömdes fem av artiklarna till hög kvalité 

och sju till medelhög kvalité. Tre av artiklarna uteslöts från studien. Två av dessa bedömdes 

ha låg kvalité och en föll bort på grund av att resultatet ej stämde överens med det valda 

syftet. Det slutgiltiga antalet artiklar blev 12 stycken, varav fem var kvantitativa artiklar och 

sju var kvalitativa artiklar.  

 

Dataanalys 

Dataanalysens syfte är att öka förståelsen och identifiera mönster i materialet för att kunna få 

fram och presentera det centrala från resultatet. Det görs genom att beskriva och tolka 

resultatet från artiklarna. När både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderas i en 

litteraturstudie analyseras dessa separat (Forsberg & Wengström, 2008). Analysen av de 
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kvalitativa artiklarna inspirerades av Lundman och Hällgren Graneheims (2012) 

innehållsanalys. Först lästes artiklarna ett flertal gånger tillsammans för att få en överblick 

över materialet. Sedan läste författarna noggrant igenom alla artiklarna igen var för sig och 

gjorde anteckningar. Efter noggrann läsning skapades artikelmatrisen för att lättare få en 

överblick över artiklarnas innehåll (se bilaga 5). Alla artiklarna lästes återigen igenom och 

meningsenheter som svarade mot syftet togs ut. Därefter kondenserades meningsenheterna för 

att få fram det väsentliga i varje mening. Varje kondensering kodades och därefter sorterades 

koder med liknande innehåll till underkategorier som sedan sammanfördes till kategorier 

(Figur 2). Kategorierna som identifierades var informationskällor, informativa brister, 

informationsbehov och informativt stöd. De kvantitativa artiklarnas resultat analyserades på 

samma sätt som resultaten i de kvalitativa artiklarna. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

Medan partnerna 
väntar på testresultat 
så vill de ha 
information så att de 
vet så mycket som 
möjligt. 

I väntan på 
testresultat 
eftersöks 
information. 

Att söka 
information. 

Vilja veta så 
mycket som 
möjligt. 

Informationsbehov 

Sjukhustiden 
identifierades som 
tiden då partnerna 
konstant sökte 
meningsfull 
information om 
patientens status och 
sjukdom. 

Partnerna sökte 
information om 
patientens status 
och sjukdom. 

Att söka 
information. 

Meningsfull 
information. 

Informationsbehov 

Vissa av partnerna 
fick praktiska råd 
från personer som 
varit i liknande 
situationer. 

Råd från personer 
som varit i 
liknande 
situationer. 

Rådgivning. Information från 
tidigare 
drabbade. 

Informationskällor 

Deltagarna upplevde 
att de fått en fortsatt 
bra relation till 
sjuksköterskan om 
de blivit informerade 
väl under det akuta 
skedet. 

Bra information 
leder till en bra 
relation till 
sjuksköterskan. 

Vårdrelation. Relationen till 
sjuksköterskan. 

Informationskällor 

      Figur 2. 
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Etiska aspekter  
Enligt Polit och Beck (2006) och Bell (2006) ska deltagarnas anonymitet och konfidentialitet 

värnas om och därför får inga uppgifter som kan identifiera en deltagare förekomma i studien. 

Deltagarna ska erhålla adekvat information om studien för att sedan själva avgöra om de vill 

delta i studien eller inte. Information ska även ges angående rätten att när som helst avsluta 

sitt medverkande i studien. I sju av de tolv artiklarna fanns ett tydligt etiskt godkännande. I de 

övriga fem nämndes inte något om etiskt godkännande. Fyra av dessa artiklar har publicerats i 

Journal of Advanced Nursing och efter kontakt med tidningen framkom att samtliga artiklar 

som publiceras i deras tidning ska vid behov ha ett etiskt tillstånd. I en av de tolv artiklarna 

finns inte något etiskt godkännande. Författarna läste dock noggrant igenom artikeln och 

beslutade att inkludera artikeln då urvalsförfarandet ansågs bra, deltagarna blev väl 

informerande samt att urvalet inte inkluderade partner som ansågs vara utsatta. Med utsatta 

menas en partner som är i en sårbar situation, som inte kan framföra sin åsikt eller göra sig 

förstådd. 

 

Inga artiklar har avsiktligen valts bort utan samtliga artiklar som svarade mot studiens syfte 

har använts. Allt resultat har redovisats och inget innehåll har ändrats för att underlätta 

analysförfarandet.  

 

Resultat 
 

Resultatet presenteras under följande rubriker: Informationskällor, informativt stöd, 

informativa brister och informationsbehov. 

 

Informationskällor 
I artiklarna Stewart, Davidson, Meade, Hirth och Makrides (2000) och Thompson, Ersser och 

Webster (1995) önskade partnerna att läkaren skulle vara den huvudsakliga 

informationskällan. Enligt partnerna tog sig läkaren ibland tid till att förklara patientens 

sjukdom, behandling och begränsningar för partnern och i dessa fall uppfattades det som 

positivt (Dickerson, 1998). Även sjuksköterskan sågs som en resurs för partnerna och 

beskrevs enligt dem som bra på att informera (Dickerson, 1998; Stewart et al., 2000; 

Thompson et al., 1995). Partnerna upplevde att de fått en fortsatt bra relation till 
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sjuksköterskan när de blivit informerade väl under det initiala akuta skedet (Hansen & 

Lomborg, 2006). Partnerna har även fått information i form av broschyrer och bandat material 

från sjukvårdspersonalen. En annan resurs för partnerna var möjligheten att samtala i grupp 

där de kunde byta information och erfarenheter med varandra. De uttryckte även betydelsen 

av familj och vänner i informationsprocessen (Dickerson, 1998; Miller & Wikoff, 1989). 

Volontärer som varit i väntrummet och informerat har även de upplevts som stöttande 

(Dickerson, 1998). Många av partnerna upplevde att de fått tillräckligt med möjligheter att 

fråga sjuksköterskan och läkare sina frågor (Miller & Wikoff, 1988). I McLean och Timmins 

(2007) visade resultatet att en del av partnerna önskade att få information direkt från 

sjukvårdspersonal. Eftersom partnerna upplevde att patienterna kunde undanhålla information 

som framkom i samtal med läkare då partnern inte varit med, kunde detta medföra irritation i 

hemmet. 

 

Samtliga partner som deltog i Stewart, Davidson, Meade, Hirth och Weld-Viscount (2001) 

upplevde att samtalsgrupper tillförde dem mycket ny information. Samtalen gav även 

möjlighet för partnerna att dela information med varandra vilket upplevdes som väldigt 

positivt. Även i andra studier fick vissa partner information och praktiska råd från personer 

som varit i liknande situationer. I dessa studier blev det ett utbyte av information och 

erfarenheter med varandra om exempelvis hur de ska hantera den nya situationen och 

livsstilen. Partnerna upplevde en lättsamhet i samtalen med dessa personer vilket uppskattades 

(Dickerson, 1998; McLean & Timmins, 2007). Mätningar visade att de partner som ingått i 

samtalsgrupper var mer nöjda med den givna informationen gentemot partnerna i 

kontrollgruppen. Ett flertal mätningar gjordes under första halvåret efter hjärtinfarkten 

(Thompson, Webster & Meddis, 1990).  

 

Informativt stöd 

De partner som deltagit i samtalsgrupper upplevde en signifikant lägre nivå av oro och ångest 

vad gäller patientens medicinering, risk för återfall, symtom och fysiska aktivitet än vad 

deltagarna i kontrollgruppen gjorde (Broadbent et al., 2009; Thompson et al. 1989). Även 

partnerna i Stewart et al. (2001) upplevde att det informativa stödet i samtalsgrupperna var 

positivt. Samtalsgrupperna bidrog till minskad osäkerhet och känsla av ökad kontroll och 

effektivitet. De strategier som partnerna hade för att hantera situationen förändrades som en 

direkt effekt av samtalen i grupp. Även vissa partner upplevde de livsstilsförändringar som 

krävts efter hjärtinfarkt som lättare att hantera efter samtalen i grupp. Enligt Broadbent, Ellis, 
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Thomas, Gamble och Petrie (2009) minskade samtliga partners frågor rörande patienten efter 

samtalsgrupperna och ett mer positivt tänkande kring patientens återhämtning framkom efter 

samtalen.  

 

Flera av partnerna upplevde att den information de fått hjälpte dem att hantera de situationer 

som inträffade under sjukhusvistelsen (McLean & Timmins, 2007). 

 

Informativa brister 

Vissa partner i Stewart et al. (2000) uttryckte att de inte visste några lämpliga 

informationskällor som kunde hjälpa dem med livsstilsförändringar vilket skapade stress hos 

dem. En del av partnerna upplevde också svårigheter att få tag i bra hälsoinformation då de 

fick irrelevanta svar och informationen var svår att förstå. I ett flertal andra studier upplevde 

många partner även att informationen var svår att förstå vid informationstillfället, mycket på 

grund av sin egen stress eller för svår terminologi (Dickerson, 1998; Stewart et al., 2000; 

Theobald, 1997). 

 

Många partner upplevde informationen som bristfällig, då endast vissa delar av informationen 

var relevant för just dem eller att partnerna upplevde informationen som överväldigande. De 

uttryckte en frånvaro av individualiserad information (McLean & Timmins, 2007; Thompson 

et al., 1995). När partnerna upplevde informationen som bristfällig kände de sig utelämnade 

från informationsprocessen (McLean & Timmins, 2007). Flertalet partner uttryckte även att 

de endast kunde ta till sig lite information i taget (Thompson et al., 1995). 

 

I studierna skiljde det sig angående vilka informationsområden som partnerna tyckte var 

bristande. I Hansen och Lomborg, (2006) har informationen varit bristande angående varför 

patienten var inskriven på sjukhus. I Thompson och Cordle (1988) var det många som fått lite 

information eller ingen information alls angående diet och tillvägagångssätt under 

hjärtinfarkt. I Stewart et al. (2000) var det flera partner som tyckte att information angående 

sexuellt umgänge var bristande. Utan denna information blev partnerna rädda för en ny 

hjärtinfarkt vilket medförde att deras fysiska relation blev negativt påverkad. Miller & Wikoff 

(1989) visar att strax över hälften av partnerna uttryckte ett behov av information angående 

detta. I samma studie blev ett fåtal av partnerna informerade av sjukvårdspersonal om hjärtfel 

och förändringar som kan förväntas ske under tillfrisknandet. En del av partnerna i studien 

McLean och Timmins (2007) fick själva uttrycka sitt behov av information angående 
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patientens kapacitet och begränsningar. Om de själva inte uttryckte behovet av information 

inom dessa områden och därför saknade tillräcklig kunskap resulterade det i att de blev 

överbeskyddande mot patienten. I Dickerson (1998) framkom att om partnerna kände ett 

behov av att bli informerade underlättade det mycket för dem själva då de kunde undvika oro 

och bekymmer. Information gav förståelse för patientens beteende och de fick en förklaring 

till patientens reaktioner. 

 

Thompson et al. (1995) har i sin studie fått fram resultat som beskrev att det kan vara negativt 

att tala med både partner och patient samtidigt. Frågor kan undvikas för att skydda sin partner. 

Samtidigt framkom det i Theobald (1997) med ett urval på tre personer att en partner ville ha 

information direkt från patienten, annars uppstod oro och frustration hos partnern. 

 

Informationsbehov 

Information under sjukhusvistelsen 

Under sjukhusvistelsen sökte de flesta av partnerna stöd i form av information som en strategi 

för att hantera problem (Stewart et al., 2000). Partnerna upplevde att de fick lägga sina egna 

känslor åt sidan för att istället söka mer information angående patienten (Dickerson, 1998). I 

ett flertal studier framkom ett behov av mer specifik och detaljerad information angående den 

enskilde patienten. Det fanns efterfrågan om detaljerad information angående livsstil och sätt 

att hantera den nya situationen (Hansen & Lomborg 2006; Stewart et al., 2000; Thompson et 

al., 1995). I en annan studie eftersökte samtliga partner kontinuerlig information angående 

patientens sjukdomsutveckling (Theobald, 1997). Partnerna uttryckte ett behov av 

information i väntan på testresultat och beslut då det upplevdes som besvärande att inte få 

någon information under väntetiden. De önskade erhålla information för att få en ökad 

kunskap och då minskad oro. Information i form av testresultat och parametrar gav inblick i 

patientens nuvarande status vilket var uppskattat (Dickerson, 1998). 

 

McLean och Timmins (2007) beskrev hur partnernas behov av information förändrades över 

tid. I början efterfrågades övergripande och lugnande informationen, men längre fram i 

sjukdomsutvecklingen fanns behov av mer detaljerad information. Enligt Stewart et al. (2000) 

och Dickerson (1998) identifierades sjukhusvistelsen som den tid då samtliga partner sökte 

mest betydelsefull information, dels om patientens nuvarande sjukdomstillstånd men också 

fakta om sjukdomen hjärtinfarkt. I Dickerson (1998) visade även resultatet att partnerna ofta 

sökte information som minskade osäkerheten inför framtiden. I en studie (n=76)  av 
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Thompson och Cordle (1988) ansåg 63 % att de fått tillräckligt med möjligheter att fråga 

sjuksköterska och läkare angående patienten, sjukdomen hjärtinfarkt och efterkommande 

vård. Tjugofyra procent ansåg att de inte fått tillräckligt med information och resterande 13 % 

visste inte. I studien av Miller och Wikoff (1989) identifierade hälften av partnerna 

information som nödvändigt vad gäller diagnos, behandling vid hjärtinfarkt, fysiska och 

psykologiska besvär efter hemgång och information som rör partnernas emotionella behov. 

 

Information inför hemgång 

I en studie framkom att utskrivningen ofta var oplanerad och upplevdes enligt de flesta 

partnerna som plötslig och utan adekvat förberedelse (Stewart et al., 2000). Eftersom 

sjukhusvistelsen var kort och lite tid för förberedelse inför hemgång fanns upplevde många 

partner att deras stressnivå ökade (Dickerson, 1998). I Miller och Wikoff (1989) framkom det 

att de flesta av partnerna blev informerade om problem som eventuellt kunde uppstå efter 

utskrivning men att de inte blev tillräckligt informerade om sin roll och sitt ansvar gentemot 

patienten efter hemgång. 

 

De flesta av partnerna upplevde att hemkomsten var den tid då de var i störst behov av 

information, därför var det denna information som de eftersökte mest under sjukhusvistelsen 

(Dickerson, 1998). Sex veckor efter hjärtinfarkten ansåg 21 % (n=20) att de hade tillräckligt 

med kunskap om hjärtinfarkt, 63 % ansåg att de hade lite kunskap men inte tillräcklig om 

hjärtinfarkt och de resterande 16 % ansåg att de nästan inte hade någon kunskap om 

hjärtinfarkt (Thompson et al., 1995). I studien av Thompson och Cordle (1988) framgick det 

att samtliga partner upplevde information om rökning som tillräcklig. Däremot visar samma 

studie spridning mellan hur partnerna upplevde informationen som tillräcklig vad gäller 

livsstil, medicinering och tillvägagångssätt under hjärtinfarkt. I McLean och Timmins (2007) 

upplevde flertalet partner att de blev mer självsäkra och vågade ta fler egna beslut om de fått 

tillräckligt med information. I samma artikel efterfrågades informationsalternativ efter 

hemgång, exempelvis ett journummer till en sjuksköterska som de kunde ringa. 

 

Resultatdiskussion 
 

Syfte med föreliggande litteraturstudie var att belysa partnerns erfarenhet av information när 

deras make/maka drabbats av hjärtinfarkt. Resultatet har presenterats under fyra rubriker: 

informationskällor, informativt stöd, informativa brister och informationsbehov. Travelbees 
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(2001) teori har använts som teoretisk referensram. Tyngdpunkten i denna teori bygger på 

mellanmänskliga relationer samtidigt som det är en bred omvårdnadsteori. 

 

Resultatet visade att partnerna upplevde att utskrivningen ökade stressnivån eftersom 

sjukhustiden efter hjärtinfarkt var kort och utskrivningen ofta skett utan större 

framförhållning. De hann inte heller ta till sig all information under den korta sjukhustiden, 

detta styrks i annan forskning som även visar att frågor uppkom när de väl var tillbaka i 

hemmet (Liddy & Crowley, 1987; Turton, 1998). Under sjukhusvistelsen eftersökte partnerna 

främst information angående hemgången. De upplevde att de blev väl informerade inom vissa 

områden men inte tillräckligt inom alla inför hemgången. I Eriksson, Asplund och Svedlund 

(2009) beskrivs att sjuksköterskans uppgift är att förbereda partnern inför hemgång. Bland 

annat var partnern i behov av att förberedas om vad som kan förväntas när patienten är 

tillbaka i hem. Partnerna i föreliggande studie uttryckte ett behov av att känna sig säkra 

hemma och komma tillbaka till en normal vardag. 

 

Samtalsgrupper upplevdes som positivt då de tillförde ny information på ett tillfredställande 

sätt. Partnerna har även haft möjlighet att dela erfarenheter och praktiska råd med personer 

som varit i liknande situationer. Enligt Wright et al. (2002) är det inte enbart sjuksköterskan 

som kan tillföra expertkunskaper, även partnern kan bidra med kunskap och på så sätt hjälpa 

andra. Partnerna i föreliggande studie upplevde en lättsamhet i samtalsgrupperna. 

Samtalsgrupperna minskade oro och ångest hos partnerna men också minskad osäkerhet och 

en känsla av ökad kontroll infann sig. Livsstilsförändringar upplevdes lättare att hantera. 

Partnernas frågor minskade och ett mer positivt tänkande om patientens återhämtning 

framkom. Annan forskning har visar även resultat som styrker att de partner som ingått i 

samtalsgrupper upplevt signifikant lägre nivå av oro och ångest (Thompson & Meddis, 1990). 

 

Vanliga informationskällor utöver samtalsgrupper som framkom från resultatet var läkare, 

sjuksköterskor, skriftlig information, bandat material samt familj och vänner. Partnerna ville 

helst få information från sjukvårdspersonal då de upplevde att patienterna kunde undanhålla 

information från dem. Det minskade även irritation i hemmet. Partnerna upplevde att de fått 

en fortsatt bra relation med sjukvårdspersonal när de tagit sig tid för och informerat dem väl. 

Information överförs genom kommunikation (Nationalencyklopedin, 2012a) och 

kommunikation är en förutsättning för att ett utbyte av upplevelser och erfarenheter ska ske 

mellan sjuksköterska och partner. Det är genom kommunikation som den mellanmänskliga 
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relationen etableras (Travelbee, 2007). Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003) kan vårdrelationen ta skada av att partnerna känt sig förbisedda eller att de 

inte upplevt att personalen haft tid för dem och deras frågor. Enligt resultatet i föreliggande 

studie kände sig partnerna utestängda från informationsprocessen när de inte var tillräcklig 

information. Många av partnerna ansåg dock att de haft tillräckligt med möjligheter att fråga 

läkare och sjukvårdspersonal sina frågor. Efter hemgång efterfrågades alternativa 

informationskällor från partnerna exempelvis journummer till en sjuksköterska. Även 

Sävenstedt (2010) tar upp betydelsen av informationsalternativ efter utskrivning för partnern. 

Distansinformation är ett bra komplement utöver t.ex. återbesök till mottagning. Den 

vanligaste distansinformationen är via telefon men något som blivit mer aktuellt i dagens 

samhälle är internetinformation.  

 

Resultatet visade att partnerna upplevde informationen som svår att förstå. Svårigheterna 

berodde mycket på stress hos partnerna och svår terminologi. Enligt Baggens och Sandén 

(2009) är det viktigt ur ett omvårdnadsperspektiv att sjuksköterskan anpassar information på 

ett sätt som partnern förstår. Även vid gruppinformation är det viktigt att språket är lätt att 

förstå samt att materialet som används är anpassat efter gruppmedlemmarnas nivå 

(Ehrenkrona & Öman, 1994). Vid otillräcklig information och kunskap var vissa partner i 

föreliggande studie överbeskyddande gentemot patienten. Även Hjärt- Lungfonden (2012) tar 

upp hur bristande information kan medföra att partnern blir överbeskyddande. Det kan ge en 

negativ effekt i patientens tillfrisknande.  

 

Partnerna identifierade följande områden som viktiga att få information om: diagnos, 

behandling av hjärtinfarkt, fysiska och psykologiska besvär efter hemgång samt information 

som rör partnernas emotionella behov. Enligt Ehrenkrona och Öman (1994) bör 

informationen till partnern omfatta kunskap om sjukdomen hjärtinfarkt, kunskap om 

riskfaktorer, råd angående motion samt allmänna råd. Författarna till föreliggande studie kan 

konstatera att det skiljer sig lite åt mellan vilken information som partnerna ansåg vara viktig 

gentemot det som Ehrenkrona och Öman (1994) ansåg informationen ska innefatta. Forskning 

visar även skillnader och likheter i vad partnerna och sjuksköterskorna uppfattade som mest 

respektive minst viktigt att informera om. Partnerna tyckte det var viktigast att få information 

angående symtom på hjärtinfarkt, sekundärprevention och hur mycket hjärtat har skadats av 

hjärtinfarkten. Sjuksköterskorna däremot ansåg att viktigaste informationen var betydelsen av 
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att prata om rädsla, känslor och tankar, sekundärprevention och när kontakt med läkare eller 

ambulans är aktuellt (Turton, 1998).  

 

Frånvaro av individualiserad vård framkom i flera studier, informationen upplevdes som 

irrelevant och överväldigande för partnerna. Författarna har konstaterat utifrån resultatet att 

individualiserad information leder till ökad kunskap, ökad självsäkerhet och minskad oro. 

Wallentin (2006) skriver att efter hemgång var det vanligt att patienten har ångest, oro, 

bristande självförtroende, depression och irritation och att detta kan minskas med ett 

individuellt informations- och utbildningsprogram som ser till varje individs behov. Där borde 

även en partner medverka. Enligt Travelbee (2001) är alla unika individer som reagerar olika 

vid sjukdom beroende på tidigare erfarenheter. Behovet av hjälp ser olika ut för den enskilda 

individen. Även Willman (2010) tar upp den unika individen och betonar vikten av att 

individen ses som unik i omvårdnaden. När individen ses som unik blir informationen 

individualiserad. Wright et al. (2002) skriver att information ska ges till individer som vill ha 

den. Individerna ska själva avgöra vad som passar respektive inte passar dem. Att erbjuda 

information på detta sätt anser de vara det effektivaste sättet för individerna att ta till sig 

informationen. 

 

Partnerna upplevde sjuksköterskan som bra på att informera. Sjuksköterskan är skyldig att 

informera på ett individanpassat sätt samt har till uppgift att uppmärksamma de partner och 

patienter som inte själva kan uttrycka behov av information eller som behöver speciellt 

utformad information (Socialstyrelsen, 2005; Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) ska sjuksköterskan använda sin kunskap och ett öppet 

förhållningssätt gentemot partnerns unika livsvärld. Livsvärlden är den enskilda individens 

upplevelse av världen, den delas med andra samtidigt som den är unik och personlig för varje 

individ.  

 

Enligt Ehrenkrona och Öman (1994) är partnern inte mottaglig för mer än den mest 

betydelsefulla informationen dagarna efter det akuta skedet. Resultatet visade att behovet av 

information förändrades över tid och partnerna önskade även att få lite information i taget. 

Partnerna efterfrågade även kontinuerlig och detaljerad information, vikten av detta styrks 

även i Ehrenkrona och Öman (1994). Resultatet visade att i vissa fall fick partnerna själva 

uttrycka sitt behov av information inom specifika områden. 
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För att bemästra svårigheter och problem är människan i behov av hopp (Travelbee, 2001). 

Resultatet visade att information gav partnerna förståelse för patientens beteende och 

reaktioner. Partnerna såg även information som en strategi att hantera situationer under och 

efter sjukhusvistelsen. Enligt Travelbee (2001) är alla individer unika och reagerar på olika 

sätt vilket gör att informationen bör vara individualiserad. Resultatet visade att partnerna fick 

lägga sina egna känslor åt sidan för att istället söka information angående patienten. För att 

undvika hopplöshet och känna hopp behöver partnern känna tryggheten från sjuksköterskan 

att de får den hjälp de behöver (Travelbee, 2001).  

 
Metoddiskussion 
 

Författarna började med att göra en inledande sökning, detta för att se hur mycket forskning 

som fanns sedan tidigare i det valda området. Med hjälp av sökningen i de tre utvalda 

databaser framkom att relevanta artiklar fanns dock fanns inte tillräckligt med artiklar för att 

kunna göra avgränsningar vad gäller årtal. Databaserna som användes var Cinahl, PubMed 

och PsycINFO. Andra databaser kunde ha använts och fler artiklar kunde eventuellt ha 

identifierats genom dessa. Författarna valde att begränsa sig till dessa tre eftersom de är 

relevanta databaser vid omvårdnadsstudier (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningar 

gjordes mellan september och oktober år 2012. Sökorden anpassades till respektive databas 

och resulterade i 20 artiklar som lästes i fulltext. Beroende på hur materialet samlats in 

påverkas studiens trovärdighet och tillförlitlighet (Carlsson, 2012). Under sökningsförfarandet 

påträffades artiklar flera gånger i de olika databaserna, detta styrker att sökningen har gjorts 

på noggrant sätt och att sökorden varit anpassade efter de olika databaserna (Forsberg & 

Wengström, 2008; Polit & Beck, 2012). Valet av sökord gjorde att artikelsökningarna fick ett 

omfattande resultat. Med andra sökord hade eventuellt ytterligare artiklar kunnat identifieras.  

 

Forsberg och Wengströms (2008) granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ forskning 

valdes och modifierades till ja- och nej-frågor, enstaka frågor togs bort samt frågor som 

ansågs saknas skrevs till. För att öka trovärdigheten i granskningen granskades alla artiklar 

var för sig för att sedan diskuteras till konsensus uppnåtts om kvalitén på artikeln. Betydelsen 

av varje enskild fråga i granskningsmallen diskuterades i förhållande till varje artikel men 

även helhetsintrycket av artikeln var av betydelse. Femton av artiklarna granskades efter att 

alla lästs i fulltext. Forskningsetiska överväganden har gjorts och inga av artiklarna har 

avsiktligen valts bort från studien utan adekvata skäl. Två artiklar uteslöts eftersom de hade 
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en låg kvalité på grund av bristande etiska aspekter. En artikel valdes bort efter mer noggrann 

läsning då den inte svarade mot syftet. Allt resultat från artiklarna som svarade mot studiens 

syfte har använts. Antalet inkluderade artiklar blev tolv, varav fem var kvantitativa och 

resterande sju var kvalitativa.  

 

Av de tolv artiklar som ligger till grund för studien var elva på engelska och en på danska. 

Författarna valde att inkludera artiklar på engelska och skandinaviska språk eftersom det är de 

språk som behärskas. Vid sammanställning av resultaten kan feltolkningar av översättningen 

ha inträffat. För att minska risken för detta lästes artiklarna igenom både individuellt och 

tillsammans och resultatet sammanställdes enskilt för att sedan jämföras. 

 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i föreliggande litteraturstudie. Genom 

att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan helheten bli tydligare då dessa 

två metoder kompletterar varandra (Olsson & Sörenssen, 2011). Även Forsberg och 

Wengström (2008) styrker detta då systematiska litteraturstudier borde innehålla både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. De kvalitativa artiklarna tar upp deltagarnas upplevelse. 

Vid analysen av det insamlade materialet har författarna varit medvetna om sin förförståelse 

och försökt i bästa möjliga mån att sätta den inom parentes, detta för att öka studiens 

trovärdighet. Forsberg och Wengström (2008) samt Olsson och Sörensen (2011) har belyst 

vikten av att uppmärksamma sin förförståelse, alltså den kunskap och erfarenheter som 

författaren besitter sedan tidigare, detta för att inte låta sin förförståelse påverka objektiviteten 

i resultattolkningen. Genom att läsa och analysera artiklarna individuellt och sedan 

tillsammans anses trovärdigheten på studien öka. Läsarna får en egen uppfattning av resultatet 

och den egna analysen innan en jämförelse mellan dessa görs (Polit & Beck, 2012).  

 

Överförbarhet beskriver hur väl en studies resultat kan vara giltigt för resten av en population 

(Olsson & Sörensen, 2011). Flertalet av artiklarna i studien var från slutet av 80- och 90- talet 

vilket kan innebära att överförbarheten minskar på grund av att forskningen då inte 

representerar hur omvårdnaden kan se ut idag. Trots det valde författarna att inte ha några 

avgränsningar vad gäller publiceringsår eller land eftersom lite forskning finns inom det 

aktuella området. Alla artiklarna som identifierades var från västvärlden vilket gör det möjligt 

att överföra resultatet till länder i västvärlden. Urvalet i samtliga artiklar bestod främst av 

kvinnor och detta skulle kunna bero på att män insjuknar tidigare än kvinnor i hjärtinfarkt 
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(Persson, 2003), därmed är övervägande parten av partnerna kvinnor. Överförbarheten till 

kvinnliga partner är därför möjlig.   

 

En tydlig beskrivning har gjorts av sökningar och analys vilket gör att trovärdigheten ökar 

eftersom andra kan göra om studien. Sju av artiklarna har publicerats i Journal of Advanced 

Nursing som nämns i Forsberg och Wengström (2008) som en vetenskaplig tidskrift inom 

omvårdnadsforskning. En av de tolv artiklarna var en pilotstudie som inkluderades då den 

uppfyllde kvalitetskraven. Fyra av artiklarna kom från en och samma författare, Thompson, 

varav två av artiklarna har samma typ av urval vilket tyder på att dessa artiklar kom från 

samma studie. Det kan vara en begränsning att fyra av tolv artiklar var från samma författare, 

men eftersom resultatet från artiklarna motsvarade syftet valde författarna att ta med dessa.  

 

Förslag på fortsatt forskning 
 
I de flesta studier författarna har läst som handlar om partnerns erfarenhet av information vid 

hjärtinfarkt har större delen av partnerna varit kvinnor. Ett förslag kan därför vara att 

forskning inriktad på manliga partner görs. Författarna har endast hittat lite ny forskning 

angående partnernas erfarenhet av information och därför borde forskning bedrivas inom det 

aktuella området. Vården är i ständig förändring och det är inte säkert att forskningen skulle 

ge samma resultat nu som tidigare. Ny forskning skulle även kunna jämföras med tidigare 

forskning för att påvisa skillnader och likheter gällande hur partnerna erfar informationen. 

 

Slutsats 
 
Författarna till föreliggande studie kan konstatera att individualiserad information till partnern 

är bristande inom vården. För att sjuksköterskan ska ha förmåga att ge adekvat information 

till varje partner kan det vara till fördel att det finns rutiner som underlättar för sjuksköterskan 

att informera. På landstingsnivå borde det finnas en beskrivning för hur informationen till 

partner bör se ut samt att varje avdelning har en mer anpassad beskrivning.  

 

Varje människa är en unik individ och kommunikation mellan partner och sjuksköterska ökar 

möjligheten att en mellanmänsklig relation skapas. Den mellanmänskliga relationen gör det 

möjligt för partnern att finna en mening med tillvaron samt att sjuksköterskan kan se 

partnerns unika behov av information. Något som sjuksköterskan kan lära sig av samt 
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uppmärksamma och utnyttja i sitt arbete är den positiva upplevelsen som partnern uttrycker i 

samtalen med andra partner som varit eller är i samma situation som de själva. Sjuksköterskan 

kan på så sätt ta hjälp av partnern för att utveckla sitt sätt att informera.  
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Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
tiltlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
i fulltext 

Antal 
använda 

Artikel 
nr 

Myocardial 
Infarction 

17985      

Spouses 3883      
Support 

Psychosocial 
29276      

Fritext 
Support 

127811      

Myocardial 
Infarction 

AND 
Spouses 

87 87 53 18 11 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12,  

Myocardial 
Infarction 

AND 
Spouses 

AND 
Support 

psychosocial 

29 29 28 10 8 3, 6, 7, 8, 9,10, 
11, 12 

Myocardial 
Infarction 

AND 
Spouses 

AND 
Support 

43 43 15 12 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
10, 12 

Bilaga 1 
Sökschema Cinahl 
a 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa i 
fulltext 

Antal 
använda 

Artikel nr. 

Myocardial 
Infarction 

137342      

Spouses 5896      
Social 

support 
45534      

Fritext 
support 

6589538       

Myocardial 
Infarction 

AND 
Spouses 

52 52 28 7 5 4, 6, 7, 8, 12,  

Myocardial 
Infarction 

AND 
Spouses 

AND social 
support  

13 13 10 6 5 4, 6, 7, 8, 12 

Myocardial 
Infarction 

AND 
Spouses 

AND 
Support 

33 33 23 6 4 4, 6, 7, 12 

Bilaga 2 
Sökschema PubMed 



  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord  Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa i 
fulltext 

Antal 
använda 

Artikel nr 

Myocardial 
infarctions 

1790      

Spouses 8798      
Support group 
OR supportive 
psychotherapy 

(S1) 

2857      

Support  
(fritext) 

23278
2 

     

Myocardial 
Infactions AND 

Spouses   

43 43 26 4 2 1, 4 

Myocardial 
Infarction AND 
Spouses AND 

S1 

      

Myocardial 
Infaction AND 
Spouses AND 

Support (fritext) 

14 14 11 2 0  

Bilaga 3 
Sökschema PsycINFO 



  
 

  
 

Bilaga 4 

Granskningsmallar 
 

Granskningsmallar 
Kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar har modifierats efter granskningsmall av 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur och kultur. 

Frågorna besvaras med Ja, Nej eller Framgår ej.   
 

Kvalitativ granskningsmall  

 

• Framgår syftet med studien? 

• Framgår det vilken kvalitativ metod som har använts? 

• Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

• Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

• Framgår det var undersökningen har genomförts? 

• Framgår det var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

• Framgår det vilken urvalsmetod som har använts? 

• Är demografisk bakgrund beskriven? 

• Är undersökningsgruppen lämplig? 

• Är fältarbetet tydligt beskrivet? 

• Beskrivs metoder för datainsamling tydligt? 

• Framgår det vilken datainsamlingsmetod som har använts? 

• Är data systematiskt samlat? 

• Är teman utvecklade som begrepp? 

• Finns det episodiskt presenterade citat? 

• Är de individuella svaren kategoriserade och bredden på kategorierna beskrivna? 

• Är svaren kodade? 

• Finns en resultatbeskrivning? 

• Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

• Är resultaten trovärdiga? 

• Är resultaten pålitliga? 



  
 

  
 

• Finns stabilitet och överensstämmelse? 

• Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlad data? 

• Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

• Har resultaten klinisk relevans? 

• Diskuteras metodologiska risker och risk för bias? 

• Finns risk för bias? 

• Framgår det vilka slutsatser författaren drar? 

• Finns etiska överväganden? 

 

Kvantitativ granskningsmall 

 

• Framgår syftet med studien? 

• Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

• Är designen lämplig utifrån syfte?  

• Är undersökningsgruppen representativ?  

• Framgår det vilken urvalsmetod som använts?  

• Finns urvalskriterier beskrivna? 

• Framgår det var undersökningen genomfördes? 

• Framgår det när undersökningen genomfördes? 

• Framgår det vilket antal deltagare som inkluderats?  

• Är en powerberäkning gjord? 

• Framgår det vilket antal som inkluderats i experimentgrupp respektive kontrollgrupp? 

• Är gruppstorleken adekvat? 

• Finns ett mål med interventionen?  

• Framgår interventionens innehåll? 

• Framgår det vem som genomförde interventionen? 

• Framgår det hur ofta interventionen genomfördes? 

• Framgår kontrollgruppens behandling? 

• Finns frågeformulär beskrivna? 

• Framgår det vilka mätmetoder som har använts? 

• Är reliabiliteten beräknad? 

• Är validiteten diskuterad?  



  
 

  
 

• Är demografiska data liknande i experimentgrupp och kontrollgrupp? 

• Framgår bortfallet, och kan det i så fall accepteras?  

• Är den statistiska analysen lämplig? 

• Finns huvudresultat? 

• Erhölls signifikanta skillnader mellan experimentgrupp och kontrollgrupp?  

• Är analys och tolkning av resultat diskuterat?  

• Framgår författarens slutsatser?  

• Kan resultaten generaliseras till annan population? 

• Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

• Överväger nyttan av interventionen eventuella risker?  

• Finns etiska överväganden?  

 

 

 

 

 


