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Abstrakt 
 

Bakgrund: Hjärt-kärlsjukdomar är en av de vanligaste folksjukdomarna. För att minska 

vävnadsdöd i hjärtmuskeln är det viktigt att snabbt komma under vård och öppna upp 

det tilltäppta kärlet. Det gör att patienten måste förstå allvaret med sina symtom och 

söka sjukvård. Det snabba förloppet på omhändertagande och behandlingen kan få 

patienten att uppleva sig otrygga och sårbara. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter upplever sin hjärtinfarkt 

då de får symtom och hur de upplever att vårdas för sin hjärtinfarkt i det akuta skedet. 

Metod: En systematisk litteraturstudie som baserades på 24 kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. 

Resultat: Analysen utmynnade i två huvudkategorier: Upplevelsen av hjärtinfarkt och 

Upplevelsen av bemötande. Dessa gav därefter tio underkategorier: Upplevda symtom i 

det akuta skedet, Egen tolkning och hantering av symtom, Rädsla för att inte få stöd och 

empati, Beslut att söka vård, Sårbarhet och lidande, Trons betydelse, Information och 

omhändertagande, Delaktighet i det akuta skedet, Stöd och tröst från vårdpersonal samt 

Upplevelse av behandling.   

Slutsats: Studien visar att patienterna hade svårt att tolka sina symtom, vilket gjorde att 

en del förnekade dem. Detta gjorde att de väntade med att söka vård, vilket i sin tur 

gjorde att behandlingen fördröjdes. Patienterna var positiva till det snabba flödet och 

snabba behandlingen och upplevde att det inte var nödvändigt att vara delaktiga i sin 

sjukvård i det akuta skedet. Information och stöd var viktigt för patienternas upplevelser 

av behandlingen som upplevdes som effektiv och professionell. 
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1 Inledning 
Författarna till denna studie arbetar på en mindre akutmottagning i södra Sverige. Till 

denna akutmottagning kommer patienter med bröstsmärtor som kan vara tecken på en 

hjärtinfarkt. Upplevelsen av en hjärtinfarkt skiljer sig från person till person, vilket gör 

att det kan vara svårt för akutsjukvårdspersonalen att tillgodose patientens individuella 

behov. Fokus hamnar oftast på att behandla de fysiska symtomen och sjukdomen innan 

patienten transporteras vidare till sjukhusets vårdavdelning eller ett annat sjukhus med 

”angiolaboratorium” som kan utföra en perkutan intervention (PCI) som öppnar upp 

kärlet, en så kallad ballongsprängning. Dessa patienten befinner sig på 

akutmottagningen under en kort tid, vilket ställer höga krav på akutsjuksköterskan som 

både ska kunna bemöta och skapa en relation samt vårda patienten med hela dennes 

behov i åtanke.  

 

2 Bakgrund 

 Svensk sjukvård 2.1
Sveriges sjukvård indelas i öppenvård och slutenvård. Primärvården inom öppenvården 

upptäcker, diagnostiserar, behandlar och följer upp sjukdomstillstånd. Vidare remitterar 

öppenvården patienten vidare till slutenvården vid behov av specialistsjukvård. Det 

finns även patienter som behöver vård i hemmet. För denna vård ansvarar landets 

kommuner, vilka också ingår inom öppenvården. Beroende på hur allvarliga symtomen 

är kan patienten söka sig till olika vårdinstanser. För att välja rätt vårdinstans kan 

patienten kontakta sjukvården genom att ringa närmaste vårdcentral, 1177, SOS-alarm 

eller akutmottagningen. Specialistsjukvården inom slutenvården består av olika 

specialiter som har en ökad kunskap av olika sjukdomstillstånd. Slutenvården har 

möjlighet till en förfinad diagnostik och ökade möjligheter till behandling (Karlsson 

Gadea, 2015; Socialstyrelsen, 2015a).  

 

 Akutsjukvård 2.2
Inom akutsjukvård inkluderas även ambulanssjukvård som inte har tillgång till samma 

resurser och utrustning som på en akutmottagning men där patientens vårdbehov kan 

överskrida de tillgängliga resurserna (Socialstyrelsen, 2014b).  

 

Många landsting har som mål att patienter inte skall behöva vänta på akutmottagningen 

mer än 4 timmar (Socialstyrelsen, 2014a). Inom denna begränsade tidsperiod skall 

akutsjukvården utreda och ställa diagnos samt behandla patienten. 

Akutsjukvårdspersonal måste därför enskilt kunna prioritera, planera och starta 

behandlingen av patienten (Socialstyrelsen, 2014b). I Sverige använder 

akutsjukvårdspersonal därför olika triagesystem för att patienten skall hamna på rätt 

vårdnivå och få en korrekt prioritering. Ett vanligt triagesystem är Rapid Emergency 

Triage and Treatment System (RETTS) (Widgren, 2012).  

 

När patienten ”triageras” bedöms den utifrån det medicinska behovet som finns och 

patienten får då en viss prioriteringsnivå som visar hur pass allvarligt patientens 

tillstånd är. Det finns fem olika prioriteringsnivåer: blå, grön, gul, orange samt röd. De 

olika färgerna bestämmer tid till läkaren, vilka åtgärder som skall göras till exempel 

EKG och blodprover. Blå innebär att det ej finns ett akutsjukvårdsbehov och har därför 

lägst prioritet. Grön och gul innebär att patienten är tillräckligt stabil för att vänta på 

läkare och orange innebär att patienten snarast skall träffa en läkare då de är potentiellt 

instabila. Röd prioritet innebär att patienten är instabil, där läkaren skall komma 
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omgående och patienten skall aldrig lämnas ensam. De olika färgerna bedöms i 

kombination av en ESS-kod samt av patientens vitala parametrar. ESS-koden bestäms 

av vad patienten söker för, t.ex. bröstsmärta. Beroende på vilka symtom patienten 

uppvisar kan prioritetsnivån bestämmas utifrån de kriterier som finns under varje ESS-

kod. Ifall patienten har avvikande vitala parametrar, som faller ur de normala värdena, 

påverkar det prioritetsnivån. En patient kan få prioriteringsnivån gul enligt vitala 

parametrar men prioriteringsnivån röd enligt ESS-kodens kriterier. Vid flera sökande på 

akutmottagningen skall den patienten som har högst prioritetsnivå bedömas av läkare 

först (Socialstyrelsen, 2015b; Widgren, 2012).  Ryan, Greenslade, Dalton, Chu, Brown 

och Cullen (2015) visar att patienter med bröstsmärtor i samband med hjärtinfarkt ofta 

blivit ”undertriagerade” av ambulanssjuksköterskor och sjuksköterskor på 

akutmottagning, vilket kan leda till att patienten får en fördröjd behandlingstid och ökad 

risk för dödlighet. 

 

 Hjärtinfarkt 2.3
Ungefär 28 000 människor får varje år en akut hjärtinfarkt i Sverige, vilket bidrar till att 

hjärt-kärlsjukdomar är en av de vanligaste folksjukdomarna. Det är även den vanligaste 

dödsorsaken bland Sveriges invånare (Hjärt-Lungfonden, 2015). 

 
 Patofysiologi  2.3.1

Vid en hjärtinfarkt drabbas de blodkärl som försörjer hjärtmuskulaturen med syrerikt 

blod, de så kallade kranskärlen, av en tilltäppning. Tilltäppningen orsakas av att 

blodkärl i artärerna har drabbats av ateroskleros, det vill säga att blodkroppar, kolesterol 

och bindväv lagras in i kärlväggen och bildar plack. När placket får sprickor aktiveras 

de blodceller som gör att blod koagulerar och det kan då uppstå blodproppar. 

Blodpropparna kan därefter följa med blodet till hjärtat och där blockera kranskärlen, 

vilket hindrar blodets syretillförsel från att helt eller delvis nå ut till hjärtmuskulaturen. 

Detta leder till att hjärtat drabbas av syrebrist (ischemi), vilket slutligen leder till 

vävnadsdöd i hjärtmuskulaturen. Uppkomsten av ateroskleros beror delvis på ålder, 

livsstil och ärftliga faktorer (Braun & Anderson, 2012; Hellström, 2015; Hjärt-

Lungfonden, 2015).  

 
 Symtom 2.3.2

Vid en hjärtinfarkt frisätts stresshormoner som leder till att blodtrycket höjs och 

hjärtfrekvensen ökar, vilket i sin tur påfrestar hjärtat ytterligare (Hellström, 2015). Vid 

hjärtinfarkt uppstår ett tillstånd vilket kan orsaka smärta som kan upplevas djupt 

sprängande och variera i smärtgrad. Smärtan kan stråla ut i armar, mage, käke, hals eller 

rygg. Symtomen kan variera mellan olika individer och skilja sig mellan män och 

kvinnor. Smärtintensitet och upplevelsen av en hjärtinfarkt kan också skilja sig mellan 

olika patienter, beroende på tidigare erfarna smärtuppleverser (Abed, Khalil & Moser, 

2015; Hjärt-Lungfonden, 2015; Johansson, 2006). Tel och Tel (2006) belyser att även 

ångest kan uppstå vid smärta, beroende på hur smärtan upplevs vid hjärtinfarkt. Abed et 

al. (2015) visar i sin studie att beslutet att uppsöka sjukvård styrs av hur starkt patienten 

känner av sina symtom och upplever allvaret i symtomen. Mentrup och Schnepp (2012) 

beskriver i sin studie att det även finns ett samband mellan allvarlig diagnos och snabb 

behandling, vilket gör det viktigt att patienterna söker sjukvård i ett tidigt stadie av 

hjärtinfarkten. 

 
 Vård och behandling 2.3.3

Parodi (2016) belyser vikten av att smärtlindra patienten för att denne inte skall behöva 

lida samt att smärtan kan stimulera sympatiska nervsystemet vilket ökar belastningen på 
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hjärtat. Det läkemedel som i störst utsträckning används är morfin vilket effektivt 

behandlar smärtsymtomen som uppstår vid en hjärtinfarkt. I studien belyses dock också 

biverkningar såsom hypotension, andningsdepression och kräkningar vilket kan 

innebära en stor risk för patienten. Användandet av morfin som smärtlindring vid 

hjärtinfarkt bör därför begränsas till patienter med svåra bröstsmärtor. 

 

Vid en akut hjärtinfarkt är det viktigt att öppna upp det tilltäppta kranskärlet för att 

motverka vävnadsdöd i hjärtmuskulaturen så snabbt som möjligt. Ju snabbare kärlet 

öppnas upp, desto mindre blir skadan av hjärtinfarkten (Hjärt-Lungfonden, 2015). 

Patienten bör behandlas inom 90 minuter för att upprätthålla hjärtats cirkulation 

eftersom risken för att dö inom ett år, efter en hjärtinfarkt, ökar med 7.5 % var trettionde 

minut som behandlingen fördröjs (Braun & Anderson, 2012; De Luca, Suryapranata, 

Ottervanger och Antman, 2004). För att vidga kärlet och öppna upp ocklusionen 

används ofta en metod som kallas perkutan coronar intervention (PCI), även kallad 

ballongsprängning. Läkaren på PCI-laboratoriet undersöker först kranskärlen med en 

kranskärlsröntgen för att lokalisera tilltäppningen. Om det visar sig lämpligt med PCI-

behandling för läkaren in en plastslang genom artären i armen eller ljumsken. 

Plastslangen har en ballong som fylls med vätska och öppnar upp förträngningen. Ofta 

sätts även en stent inne i kärlet, som förhindrar att förträngningen återuppstår. Genom 

PCI uppnår patienten omedelbar smärtlindring. Ibland kan kranskärlsröntgen visa att det 

finns flera förträngningar i kranskärlen. Det kan då vara aktuellt för en 

kranskärlsoperation, en så kallad ”bypass”, för att leda det syrerika blodet förbi 

förträningarna i kranskärlen och säkerhetsställa en god cirkulation till hjärtmuskulaturen 

(Hjärt-Lungfonden, 2015).  

 

Genom PCI uppnår patienten omedelbar smärtlindring. Under behandlingen lämnar 

patienterna helt över ansvaret till personalen och blir själva passiva, på grund av ett stort 

förtroende till personalen. Patienterna upplever en snabb återhämtning efter PCI men 

saknar information för att helt förstå diagnosen hjärtinfarkt (Mentrup & Schnepp, 2012). 

Sjuksköterskor som vårdar patienter med hjärtinfarkt är därför betydelsefulla för 

vägledning och information åt patienter och deras närstående angående tolkning av 

symtomen (Abed et al. 2015; Løvlien, Schei & Hole, 2007).  

 
 Omvårdnad vid hjärtinfarkt 2.3.4

Den omvårdnadsvetenskapliga forskningen och kunskapen utgår från människan som 

helhet. Genom att betrakta människan som en fri individ som gör val och tar ansvar kan 

hon förstås både som en generell och en unik varelse. Det generella innebär att 

individen har likheter med alla andra mäniskor och det unika är de olikheter som 

människor har (Gustafsson & Willman, 1999; Willman, 1996).  

 

I en avhandling om kvinnors hälsa och sjukdomserfarenheter efter en hjärtinfarkt, 

beskrivs hur patienterna känner att de är beroende av vårdarna och deras kunskaper och 

att de kan känna en falsk delaktighet eftersom deras sjukdom reduceras till en diagnos 

eller fysisk händelse utan förankring i ett livssammanhang. Sjukvårdarna kan vara till 

stöd och hjälp men även försämra patientens hälsoprocess och självständighet 

(Johansson Sundler, 2008). Enligt Abed et al. (2015) och Løvlien et al. (2007) kan 

sjuksköterskan, genom att ge information och vägledning, vara betydelsefull för 

patienten och ge denne tillfredsställelse. Det korta mötet med patienten, ställer höga 

krav på lyhördhet och närvaro av sjuksköterskan (Johansson, 2006; Oterhals, Hanestad, 

Eide & Hanssen, 2006). Om respekten för individens sårbarhet, värdighet, integritet och 

självbestämmande finns kan patientenen uppleva tillit, hopp och mening och detta kan 
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kanske bidra till ett lindrat lidande Om denna respekt för patienten saknas kan ett 

vårdlidande uppstå (Bremer & Wireklint Sundström, 2014; Dahlberg, 2002; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

 Teoretisk referensram 2.4
Livsvärldsperspektivet utgör en stor del av sjukvårdspersonalens möte med patienten. 

Att arbeta med patienten i fokus i vårdvetenskaplig mening, är att vårda patienten med 

livsvärlden som grund. Det innebär att sjukvårdspersonalen försöker förstå, se, 

analysera och förklara hälsa, sjukdom, vård och lidande så som dessa upplevs av 

patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att använda livsvärldsperspektivet som 

teoretisk referensram till denna studie kan en öppenhet uppnås för patienten och dennes 

sätt att hantera och förstå sin sjukdom. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det 

genom hälsa och välbefinnande, sjukdom och lidande som livsvärlden utspelar sig i. 

Om den som vårdar inte förstår eller klarar av att möta livsvärlden blir det inget 

vårdvetenskapligt vårdande. 

 
 Lidande 2.4.1

En vårdteoretiker som forskat om och beskrivit lidandets former är Kati Eriksson. Hon 

beskriver lidandet som en kamp mellan det onda och det goda och mellan lidandet och 

lusten. Liv och död, lidande och lust, utgör kärnan i allt mänskligt liv. Begreppet 

”lidande” har förändrats under åren men det definieras oftast idag som ångest, smärta 

och sjukdom. Lidandet kan ge hälsan en mening när människan blir medveten om 

kontrasten mellan att vara sjuk och frisk (Eriksson, 2015).  

 

Enligt Eriksson (2015) finns det tre olika former av lidande: sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande beskrivs som kroppslig smärta, vilken är 

förorsakad av sjukdomen och behandlingen samt själsligt, andligt lidande som 

förorsakats av de upplevelser människan får av skam, skuld och förnedring i relationen 

till sin sjukdom. 

 

Dahlberg (2002) har studerat fenomenet vårdlidande. Hennes analys visar att en patient 

som upplever ett vårdlidande känner sig åsidosatt och inte sedd eller lyssnad på av 

sjukvården. Detta i samstämmighet med Eriksson (2015) som menar att vårdlidande kan 

upplevas när patienten känner sig kränkt av vården genom bristande etisk hållning av 

personalen, vilket kan yttra sig om patienten inte tillåts att vara delaktig. Om patienten 

fråntas rätten att aktivt ta del av sin sjukupplevelse och vårdande kan det ge en känsla av 

maktlöshet där patienten känner sig liten och utlämnad (Dahlberg & Segesten 2010). 

 
 Vårdande möte 2.4.2

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att ett vårdande möte innebär att vårdaren 

främjar patientens hälsoprocesser och ansvarar för att mötet blir vårdande genom att 

bidra med kunskap och kompetens. För detta krävs en följsamhet och öppenhet 

gentemot patientens livsvärld. Vid ett vårdande möte bör en ömsesidig tillit mellan 

patient och vårdare eftersträvas. Ett vårdande möte kan vara både långt och kort. Det är 

lika viktigt att det korta som det långa mötet har en god kvalité. Att möta ett vänligt och 

öppet ansikte kan göra skillnaden på ett bra och dåligt möte. Ansiktet och kroppsspråket 

visar en människas inre, deras känslor och upplevelser av livet vilket i sin tur ger ett 

uttryck på hur de reagerar på olika möten. Syftet med det vårdande mötet är att 

patienten känner sig sedd, får svar på sina frågor, känner sig delaktig, välbefinnandet 

ökar och lidandet lindras (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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3 Problemformulering 
Vid en hjärtinfarkt är det nödvändigt att patienten snabbt kommer in till sjukhuset för att 

minimera vävnadsskador på hjärtmuskeln. För att patienten ska söka vård krävs det att 

patienten förstår allvaret med sina symtom och att sjukvårdspersonalen tar symtomen på 

allvar när patienten uppsöker sjukvård. När det framkommit att patienten har en 

pågående hjärtinfarkt krävs det att personalen arbetar snabbt och metodiskt för att 

patienten snabbt ska få behandling samtidigt som de ska ge ett bra bemötande. Om det 

saknas respekt för patientens sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande kan 

vården bli ett lidande för patienten. Det framstår som viktigt att patienter förstår allvaret 

vid symtom av hjärtinfarkt för att de ska få snabb behandling, därav anses det 

betydelsefullt att undersöka hur patienter upplever dessa symtom och hur de upplever 

bemötande av personalen när de söker akutsjukvård för sina symtom. 

 

4 Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter upplever sin hjärtinfarkt då de 

får symtom och hur de upplever att vårdas för sin hjärtinfarkt i det akuta skedet. 

   

5 Metod 
Studien hade en kvalitativ ansats för att åskådliggöra människans subjektiva upplevelser 

av att drabbas av hjärtinfarkt i det akuta skedet. Resultatet baserades på vetenskapliga 

kvalitativa originalartiklar som söktes upp, kvalitetsgranskades, analyserades och 

sammanställdes till en ny helhet enligt Forsberg och Wengström (2016). För att ha 

aktuell forskning inkluderades vetenskapliga artiklar som publicerats under åren 2006- 

2016. Artiklarna som var på annat språk än svenska eller engelska exkluderades. 

Exkluderades gjorde även de artiklar som inte gick att få i fulltext.  

 

 Datainsamling 5.1
Cinahl och Pubmed användes för att hitta relevanta vetenskapliga originalartiklar. De 

sökord som användes utgick från syftet och från de artiklar som lästes för att kunna sätta 

sig in i ämnet. Sökorden var: myocardial infarction, experience, perceptions, emergency 

room, emergency care, heart attack, feelings, emotions och qualitative. Sökorden 

kombinerades med and och or (Tabell 1). Inklusionskriterierna var: artiklar som var 

publicerade efter 2006, män och/eller kvinnor över 18 år, relevant för upplevelsen av 

hjärtinfarkt, bedömdes vara av medelhög eller hög kvalité samt vara etiskt granskade. 

Alla geografiska områden inkluderades. Exklusionskriterierna var artiklar som inte gick 

att få i fulltext eller var på annat språk än engelska, som inte svarade mot syftet eller 

bedömdes vara av låg kvalité. Utifrån de abstrakt som lästes och valdes, togs artiklarna 

fram i fulltext, lästes och sparades på en datafil enligt Forsberg och Wengström (2016). 

Kvalitén i artiklarna fastställdes genom att författarna granskade materialet med hjälp av 

frågeställningarna i en mall från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 

(Bilaga B) (Forsberg & Wengström, 2016; Kristensson, 2014). 

 

Tabell 1 Databassökning 

Sök-

nummer 

Databas Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa  

abstrakt 

Kvalitets-

granskade 

artiklar 

Artiklar 

till 

resultatet 

1 Cinahl Myocardial 303 303 17 10 8 
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infarction AND 

patient AND 

experience OR 

perception 

AND 

emergency 

room 

2 Pubmed Myocardial 

infarction AND 

patient AND 

experience OR 

perception 

AND 

emergency 

room 

159 159 7 0 0 

3 Pubmed Myocardial 

infarction AND 

patient AND 

experience OR 

perception 

AND 

emergency care 

372 372 28 2 0 

4 Cinahl Myocardial 

infarction AND 

patient AND 

experience OR 

perception 

AND 

emergency care 

713 713 19 14 9 

5 Cinahl Myocardial 

infarction 

AND patient 

AND 

experience 

AND 

feelings 

12 12 12 1 1 

6 Pubmed Myocardial 

infarction 

AND patient 

AND 

experience 

AND 

feelings 

7 7 2 0 0 

7 Cinahl Heart attack 

AND emotions 

AND 

emergency 

2 2 1 1 1 

8         Chinal      Heart attack 

AND care AND 

experience   

132 132    10            3          2   

9 Pubmed Heart attack 10 10 6 4 3 
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AND 

qualitative 

AND 

Experience 

 

 Dataanalys 5.2
Till denna studie användes en kvalitativ manifest innehållsanalys. Genom att 

systematiskt klassificera data, kan mönster och teman lättare identifieras. För att göra 

detta identifieras meningsbärande enheter, centrala teman och kodning av kategorier  

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

De valda artiklarna lästes igenom var för sig av de båda författarna och diskuterades 

därefter tillsammans. De artiklar som valdes ut till resultatet numrerades från 1-24 för 

att veta vilken text som hörde till vilket artikel. De textstycken i artiklarnas resultat som 

svarade an på studiens syfte ströks under. Dessa stycken blev analysens 

meningsbärande enheter som sedan kodades. Detta gör att texten blir kortare utan att 

viktig information plockas bort. Olika färger användes för att stryka under de olika 

koderna som hörde samman för att kunna dela upp texten i olika kategorier. Därefter 

diskuterades benämningar på kategorierna i relation till de olika grupperna av kodorden. 

Det framkom 10 kategorier som sorterades in som underkategorier under de två 

huvudkategorierna: Upplevelse av hjärtinfarkt och Upplevelse av bemötande (Tabell 2). 

Exempel på analysprocessen finnes i Bilaga C. 

 

 Etiska överväganden 5.3
Enligt Forsberg och Wengström (2016) är god etik viktigt i all vetenskaplig forskning. 

Forskarna skall vara noggranna i sina slutsatser och göra en välgrundad redovisning av 

resultatet. Etiska överväganden skall göras vid systematisk litteraturstudie. Därför 

valdes enbart artiklar som fått tillstånd från en etisk kommitté. De redovisade artiklarna 

som ingick i resultatet har informerat deltagarna om studien och deltagarna har haft ett 

frivilligt deltagande. I denna litteraturstudie är deltagarna okända, vilket medför en hög 

sekretessnivå. Denna studie har använt artiklarnas resultat och inte förändrat innehållet i 

de resultat som använts.  

 

Vid en kvalitativ studie tolkar forskaren data. Hur det tolkas beror alltid på det 

perspektivet eller förförståelse som den tolkande har. Förförståelse innebär att forskaren 

har en erfarenhet eller en bild av det fenomen som studeras. Det kan innebära teoretisk 

kunskap, egna erfarenheter och även förutfattade meningar. Ett problem med 

förförståelse är att det kommer att påverka de tolkningar som görs, oftast omedvetet 

(Forsberg & Wengström, 2016). Författarna till denna studie arbetar på en 

akutmottagning och det finns därför en förförståelse av problematiken sedan tidigare. 

De egna erfarenheterna och förutfattade meningar av patienters upplevelse med 

hjärtinfarkt i det akuta skedet kan ha påverkat förförståelsen. Författarna diskuterade 

problematiken med förförståelsen och försökte gå in med ett öppet sinne i studien och 

var även öppna för förändringar i sitt synsätt och noga med att det fanns täckning för 

resultatet i data och att det svarade an mot syftet.   

 

6 Resultat 
Analysen av de 24 kvalitativa artiklarna resulterade i två huvudkategorier: Upplevelse 

av hjärtinfarkt och Upplevelse av bemötande och tio underkategorier som presenteras 

nedan i tabell 2.  
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Tabell 2 Kategorier och underkategorier 

Huvudkategori  Underkategori 

Upplevelse av hjärtinfarkt 

 

– Upplevda symtom i det akuta skedet 

– Egen tolkning och hantering av symtom  

– Rädsla för att inte få stöd och empati 

– Beslut att söka vård – Sårbarhet och 

lidande 

– Trons betydelse 

Upplevelse av bemötande 

 

– Information och omhändertagande 

– Delaktighet i det akuta skedet 

– Stöd och tröst från vårdpersonal 

– Upplevelse av behandling 

 

 

 Upplevelser av hjärtinfarkt      6.1
 Upplevda symtom i det akuta skedet 6.1.1

Symtomen hos män och kvinnor skiljde sig åt i det tidiga sjukdomsskedet. Kvinnorna 

var mer benägna än männen att uppleva dyspné, matsmältningsbesvär, illamående, 

ovanlig trötthet, övre ryggsmärta, kräkning, yrsel, käksmärta, smärta från armarna, 

nacksmärta, domningskänsla, tyngdkänsla och problem med sömnen (DeVon, Saban & 

Garrett, 2011; Albarran et al. 2007). Männen däremot upplevde mer svettningar, 

centrala bröstsmärtor, obehag, stickningar, värk, smärta, tryck, domningar, kramper 

och/eller en brännande smärta (DeVon et al. 2011; Isaksson, Brulin, Eliasson, Näslund 

& Zingmark, 2011).  

 

En fysiskt onormal känsla av utmattning infann sig och det var svårt att förstå vad 

symtomen innebar, vilket medförde nedstämdhet och irritation (Fredriksson-Larsson, 

Alsen & Brink, 2013; Yasuhara, Takada, Tanioka, Kawanishi & Locsin, 2010). “I 

wouldn’t say it was pain… You know my pain was different… It was cramp, more like 

stiffness different from what you would expect” (Albarran et al. 2007, s.1296).  

 
 Egen tolkning och hantering av symtom  6.1.2

Symtomen kunde vara otydliga och det var svårt att förstå var symtomen kom ifrån. De 

upplevdes diffusa och svårtolkade. Genom att smärtlindra symtomen försökte 

patienterna att kontrollera situationen. Upplevelsen av att något var fel fanns där men 

kunde inte härledas till en hjärtinfarkt. De förväntade sig att en hjärtinfarkt skall 

framträda som i filmer, där symtomen kommer direkt och individen drabbas av kraftig 

bröstsmärta för att sedan falla ihop (Albarran et al. 2007; Herning, Hansen, Bygbjerg & 

Lindhardt, 2011; Higginson, 2008; King & McGuire, 2007). ”I don´t know why but I 

tought a heart attack, would have palpitations or something like that but this pain was 

just straight down my middle… It didn´t seem the right sort of pain for that somehow” 

(Albarran et al. 2007, s.1297).  

 

Eftersom vissa alltid varit friska, varit fysiskt aktiva, ätit hälsosamt och aldrig rökt, 

borde de inte blivit sjuka och försökte hitta orsaken till sitt hälsotillstånd. De jämförde 

sina symtom med erfarenheter som de haft med tidigare sjukdomar och med anhöriga 

som haft hjärtsjukdomar, dock stämde symtomen inte överrens med vad de själva 

upplevde. Det undveks att belasta sjukvården trots den uppenbara ohälsan (Herning et 

al. 2011; Isaksson et al. 2011; Johansson, Swahn och Strömberg, 2007; Noureddine, 
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Dumit & Saab, 2015; Togher et al. 2013; Yasuhara et al. 2010). Patienterna hade svårt 

att förklara symtomen och ville inte oroa närstående eller söka hjälp i onödan. 

Närstående skulle inte störas då de tyckte att de närstående hade fullt upp med sin egen 

vardag (Jackson & McCulloch, 2014; Isaksson et al. 2011).  

 
 Rädsla för att inte få stöd och empati  6.1.3

Psykosocialt stöd såsom att få mod och uppmuntrande till lugn, var en hjälp i den 

prehospitala fasen. Rädslan av att inte få stöd och empati från sina närstående eller från 

sjukvården gjorde att symtom inte togs på allvar och de väntade med att åka in till 

sjukhuset. De förnekade symtomen och ville inte avslöja hur svår smärtan var utan 

försökte istället vila bort symtomen i hopp om att det skulle gå över av sig självt. Det 

fanns en medvetenhet om symtomen men även en förnekelse angående 

svårighetsgranden och allvaret i situationen (Johansson et al. 2007; Noureddine et al. 

2015). “Oh my God it hurts, I thought it's something to do with my heart. No, you 

shouldn't think the worst, my wife said. Yeah it's my heart I said. You are so pessimistic, 

she said” (Johansson et al. 2007, s.188).  

 
 Beslut att söka vård 6.1.4

Osäkerhet och de motstridiga känslorna kring symtomen gjorde att de inte ville störa 

sjukvården men då symtomen härleddes till bröstregionen eller om smärtan ökade vid 

vila övergick osäkerheten på vad de upplevde till att bli mer införstådda med att det var 

något allvarligt fel. Medvetenheten om allvaret ledde till beslutet om att söka vård 

(Isaksson et al. 2011; Nymark, Mattiasson, Henriksson & Kiessling, 2009; Herning et 

al. 2011). Upplevelsen av att inte ha kontroll över situationen övergick till en inre styrka 

och trygghet då beslut kom att söka vård. Vid upplevelse av ångest och förståelse för 

innebörden av symtomen söktes snabb kontakt med vården (Hildingh, Fridlund & 

Lidell, 2007; Joubert, Holland, Maturano, Lee & McNeill, 2013; Johansson et al. 2007) 

 

 “I felt how it was too much, it just ached and ached, and I couldn't take it anymore. The 

pain didn't stop; instead it gradually became worse and I didn't know what to do with 

myself. It was at that time me and my wife decided to phone an ambulance cause we 

didn't dare to wait any longer” (Johansson et al. 2007, s.188). 

 
 Sårbarhet och lidande 6.1.5

Vid upplevelsen av svår smärta, andnöd, intensiv rädsla och panik, kändes det som att 

livet var på väg att ta slut och rädsla uppstod (Nymark et al. 2009; Momennasab et al. 

2012). Oron för symtomen gav ångest och en upplevelse av att livet var i fara, dock 

kunde tidigare erfarenheter av en hjärtinfarkt minska rädslan för att dö. De hade varit 

med tidigare, vilket gjorde dem lugna och det var givet att allt skulle gå bra den här 

gången med. Känslorna växlade mellan att känna sig lugna och oroliga för att dö men 

rädslan för döden tog ofta över när symtomen var annorlunda (Doyle, Fitzsimons, 

McKeown & McAloon, 2012; Johansson et al. 2007). Behovet av att känna sig 

omhändertagna då de kom till sjukhuset var viktig när livet var i händerna på 

akutsjukvårdspersonalen. Betoningen av deras sårbarhet och upplevelsen av ensamhet, 

orsakade en osäkerhet (Isaksen & Gjengedal, 2006; Togher et al. 2013). “I was just 

thinking about death. I could not breathe. I felt I was choking. I didn’t feel I was alive 

anymore” (Momennasab et al. 2012, s. 5).  

 
 Trons betydelse 6.1.6

Troende individer upplevde en inre styrka och såg en annan mening med livet. De fick 

en annan motivation till att fortsätta leva, där de kunde ta bättre hand om sig själva och 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Togher%2C%20Fiona%20Jayne%22%7C%7Csl~~rl','');
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ta vara på sina närstående. Det uppstod en påminnelse om att livet en dag tar slut. 

Groleau, Whitley, Lespérance & Kirmayer, 2010; Momennasab et al. 2012). Tron fick 

dem att inte känna sig mindre ensamma samtidigt som närheten till Gud och de 

människor som stod dem nära och stöttade dem ingav hopp och trygghet. Upplevelsen 

av tacksamhet uppstod när de blivit räddade ifrån döden. Tankarna om vem som räddat 

dem skilde sig mellan patienterna, vissa ansåg att sjukvården och närstående räddat 

dem, medan vissa trodde det var Gud (Groleau et al. 2010; Momennasab et al. 2012; 

Yasuhara et al. 2010). “Life and death is in the hand of God. We are his servants. We 

are his crops; he reaps us whenever he wishes” (Momennasab et al. 2012, s.6).  

 

 Upplevelse av bemötande 6.2
 Information och omhändertagande 6.2.1

Fanns en tidigare erfarenhet från hjärtinfarkt, ringdes ambulans för att få ett snabbare 

omhändertagande och en snabbare behandling. De patienter som inte tidigare haft denna 

erfarenhet fick rådet att åka in direkt till sjukhuset för kontroll när de varit i kontakt med 

sjukvården (Nymark et al. 2009; Turris & Finamore, 2008).  

 

Betydelsen av en god interaktion i beslutet att söka vård var en gemensam strategi hos 

patienterna. Mötet med akutsjukvårdspersonalen var ofta känslosamt. Bekräftelsen av 

att ha gjort rätt i att kontakta sjukvården fick dem att känna stor lättnad men även en 

stor sårbarhet i att lämna över ansvaret till akutsjukvårdspersonalen. “You need to be 

here,” or, “You made the right decision to come to the emergency department.” (Turris 

& Finamore, 2008, s.512).  

 

Sårbarheten blev påtaglig när symtomen förvärrades och de tappade kontrollen över 

besluten. Ibland var det en obalans mellan akutsjukvårdspersonalens uppfattningar av 

vad patienterna behövde och vad som förväntades av patienterna. Speciellt när det fanns 

höga krav på vården och en okunskap om detaljerna i akutsjukvårdspersonalens 

bedömningar och behandlingar. Ofta ledde bristande kommunikation till en känsla av 

avskildhet (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010; Johansson et al. 2007; Togher et 

al. 2013).  

 
 Delaktighet i det akuta skedet 6.2.2

Det upplevdes att personalen hade förmåga att bedöma den aktuella smärta och gav 

adekvat smärtlindring, vilket gjorde att patienterna accepterade vad som hände runt 

omkring dem och intog en passiv roll under behandlingen. Det kunde vara jobbigt inte 

vara delaktig i besluten om behandlingen, men patienterna litade på 

akutsjukvårdspersonalen och tog de läkemedel som tilldelats. Tacksamhet gentemot 

personalen som arbetat för att rädda dem var tydlig (Momennasab et al. 2012; Radcliffe, 

Harding, Rothman & Feder, 2009; Togher et al. 2013).  

 

“It was quite nice that you didn't feel like a third person… they kept you informed on 

what they were doing… explaining what was happening…sometimes that can stress you 

out when you don't know what's going on” (Togher et al. 2013, s.943).  

 
 Stöd och tröst från vårdpersonal 6.2.3

Upplevelsen av professionalitet, associerades med hur läkaren samarbetade på en 

personlig nivå. En kombination av god klinisk kunskap och en god relation till patienten 

upplevdes som tillfredsställande. Dock kunde det vara svårt att komma ihåg vad läkaren 

sagt och det upplevdes skönt att prata med akutsjukvårdspersonalen som kunde förklara. 

Stödet som akutsjukvårdspersonalen gav upplevdes tröstande och lugnande, vilket 
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gjorde att de föredrog att personalen var i närheten (Isaksen & Gjengedal, 2006; 

Momennasab et al. 2012; Togher et al. 2013). “They (doctors and nurses) really took 

care of me. I owe them a lot. I felt great when they helped me, as if they were so close to 

me. They were really kind” (Momennasab et al. 2012, s.7). 

 
 Upplevelse av behandling 6.2.4

 När kontakten varit bra fick ofta läkaren besluta vilken behandling som var bäst men 

patienterna uppskattade att få vara delaktiga i beslutet om trombolys, PCI eller öppen 

kärlkirurgi. De som utfört en PCI var mest nöjda. En god kommunikation och kontakt 

med läkaren var nödvändig, främst för att upplevelsen av att vara delaktig i sin egen 

vård skulle uppnås (Radcliffe et al. 2009; Togher et al. 2013). Upplevelsen av PCI var 

positiv och fascinerande. Det upplevdes vara en snabb behandling och ett snabbt 

återhämtande, vilket resulterade i en angelägenhet att uttrycka tacksamhet för den 

effektiva vården.  De var tacksamma för att standarden på sjukvården var så hög, både 

när det gäller behandlingen och omsorgen. Genom att få följa behandlingen och se 

kärlet som löstes upp på skärm gjorde att de fick se vad som hände och det gav 

patienterna förtroende för personalen. Dock kunde det snabba återhämtandet även vara 

något negativt. Det ledde till en osäkerhet i vad som faktiskt hänt. Att plötsligt vara 

symtomfri gjorde att det svårt att greppa vad som hänt (Astin, Closs, McLenachan, 

Hunter, & Priestley, 2009; Höglund et al. 2010; Sampson, O’Cathain & Goodacre, 

2009). “Within 2 hours I was lying in a bed recovering after what they’d done, it was 

amazing, a bit of a shock” (Astin et al. 2009, s.77). 

 

7 Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur patienten upplevde sin hjärtinfarkt då de får 

symtom och hur de upplevde att vårdas för sin hjärtinfarkt i det akuta skedet. Studiens 

resultat visar hur patienterna upplevde sina symtom och hur de hanterade den 

uppkomna situationen. Information och upplevelsen av delaktighet hjälpte patienterna 

att hantera situationen. Stöd och tröst från vårdpersonal och anhöriga var viktigt i den 

akuta fasen, då rädsla för ensamhet och att bli misstrodd, var tydligt i resultatet. Syftet 

med studien anses vara uppnått. 

 

 Metoddiskussion      7.1
För att svara på studiens syfte valdes en systematisk litteraturstudie. En intervjustudie 

skulle kunna göra studien mer applicerbar på svenska akutmottagningar men på grund 

av givna tidsramar valdes en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie 

ger en överblick inom ett definierat område och genomförs som en beskrivande 

sammanställning av redan publicerade forskningsresultat. För denna studie valdes en 

kvalitativ ansats eftersom patienternas upplevelse skulle studeras. Forsberg och 

Engström (2016) menar att den kvalitativa ansatsen syftar till att beskriva, förklara, 

förstå och tolka forskningen. 

 

För att få så många relevanta artiklar som möjligt användes databaserna, Pubmed och 

Cinahl. Dessa databaser är specifikt inriktade på vårdvetenskap och omvårdnad, vilket 

kan ses som en styrka för studien. Initialt var det tänkt att undersöka hur patienten som 

drabbats av en hjärtinfarkt upplevde situationen på en akutmottagning. Det visade sig 

dock svårt att få tillräckligt med material och syftet ändrades och utvidgades därför till 

att undersöka patientens upplevelse av att vårdas för sin hjärninfarkt i det akuta skedet. 

De artiklar som användes var alla skrivna på engelska och vid översättningen till 

svenska användes Google translate, vilket kan göra att nyanseringar i resultaten 
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misstolkats eller förlorats, vilken kan vara en svaghet i studien. Artiklar som var skrivna 

på andra språk exkluderades. Här kan viktig information missats. De artiklar som inte 

gick att få fram i fulltext exkluderades, vilket också kan ses som en svaghet i studien. I 

denna studie inkluderades artiklar som inriktades mot både kvinnor och män eftersom 

det visade sig att den forskning som idag bedrivs oftast inkluderar båda könen. Avsikten 

i denna studie var inte att studera skillnader eller att studera enbart män eller kvinnor, 

därför valdes artiklar som svarade an mot syftet och inte utifrån studiernas urval 

avseende kön. Artiklarna kom från olika delar av världen, vilket kan medföra olika 

kulturella skillnader och hjärtsjukvården kan vara utformad på olika sätt. En svaghet 

med detta är att resultatet inte blir helt överförbart på svenska akutmottagningar. En 

styrka i studien som helhet är att inga direkta skillnader mellan olika länder kunde 

urskiljas. 

 

Genom att i urvalsprocessen enbart läsa artiklarnas titlar och abstrakt kan vissa artiklar 

ha missats eftersom titlar och abstrakt inte tar med allt som finns i en studie. Enligt 

Forsberg och Wengström (2016) ger kvalitativa artiklar en djupare förståelse för ett 

fenomen, vilket passar bra till studiens syfte. Till denna studie valdes 24 kvalitativa 

artiklar. En av artiklarna var en meta-syntes (Hildingh et. al. 2007) vilket kan påverka 

kvalitén i studien. Att använda sig av meta-synteser i studier har kritiserats, då vissa 

forskare menar att metoden inte ger upphov till ny kunskap, utan enbart beskriver 

tidigare kvalitativa forskningsresultat med andra ord (Polit & Beck, 2012). Författarna 

diskuterade för- och nackdelar med att inkludera eller exkludera denna artikel men 

eftersom den uppnådde en hög kvalitet inkluderades den i materialet. Artiklarna med 

kvalitativ design granskades med SBUs kvalitetskontroll. Enligt Forsberg och Engström 

(2016) är värdet av en litteraturstudie beroende av hur väl, artiklarna som används, 

värderas. Då författarna inte var vana att granska vetenskapliga dokument finns det en 

risk att resultatet över- eller undervärderats, vilket kan ha bidragit till att artiklar har fått 

en för hög respektive för låg kvalitetsnivå, vilket kan vara en svaghet i denna studie. 

Forsberg och Engström (2016) menar att en god etik är av betydelse i all vetenskaplig 

forskning och att det är ett krav att vetenskapliga studier innefattar etiska överväganden. 

I denna studie var samtliga artiklar som användes till resultatet granskade av en etisk 

kommitté.  

 

För att analysera resultaten i artiklarna, användes en rekommenderad vetenskaplig 

analysprocess av Graneheim och Lundman (2004). Genom att dela upp texten i 

meningsbärande enheter, koda dem och få fram underkategorier och huvudkategorier, 

kunde resultatet i föreliggande studie svara an på syftet (Kristensson, 2014). 

 

Lincoln och Cuba (1985) beskriver fyra kriterier för att utveckla trovärdigheten i 

kvalitativa studier. Dessa kriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och 

giltighet. Tillförlitligheten avser att data och tolkningar av dessa är korrekta. 

Överförbarhet handlar om resultatet är generaliserbart och om det går att applicera i 

andra sammanhang. Verifierbarhet handlar hur väl studiens resultat kan verifieras och 

går att utläsa och att tolkningarna är baserade på ett hållbart material. Det fjärde och 

sista kriteriet, giltighet, handlar om hur väl det insamlade resultatet redogör för tiden 

som materialet samlats in under (Graneheim & Lundman, 2004; Lincoln & Cuba, 

1985).  

 

I föreliggande studie är dessa fyra kriterier uppfyllda eftersom resultatet är baserat på 

tidigare vetenskapliga, kvalitativa studier samt analyserade enligt erkända vetenskapliga 

metoder. Det bedöms även att resultatet skulle bli detsamma om undersökningen 



  
 

16 

upprepades. Eftersom det varit två författare till studien, har tolkningen av materialet 

kunnat jämföras och det bedömdes att de tolkningar som har gjorts överrenstämde. 

Trots att de flesta av artiklarna var från annat geografiskt område än Sverige så anses 

det vara väl överförbart på en svensk kontext och till svenska förhållanden. Genom att 

använda artiklar som inte är äldre än tio år ökar tillförlitligheten. 

 

 Resultatdiskussion 7.2
Resultatet i föreliggande studie visar att symtomen oftast var diffusa, individuella och 

att patienterna inte tog symtomen på allvar. Till skillnad mot tidigare studier som visar 

att symtomen skiljer sig mellan män och kvinnor (Abed et al. 2015; Hjärt-Lungfonden, 

2015; Johansson, 2006), visar resultatet att det främst är i symtomdebuten som 

symtomen skiljer sig åt, för att i ett senare skede bli mer lika mellan män och kvinnor. 

En del patienter förnekade svårighetsgraden av symtomen, vilket gjorde att de dröjde 

med att söka sjukvård. Andra upplevde diffusa symtom, vilket gjorde dem osäkra om 

hur allvarligt det faktiskt var. Resultat visar också att patienter förväntade sig att en 

hjärtinfarkt skulle uppvisa klassiska symtomen med centrala bröstsmärtor, inte diffusa 

och oklara. Det är därför viktigt att alla som arbetar inom akutsjukvård, lyssnar på 

patienten och litar på deras upplevelse när de söker för diffusa symtom. Som stöd för 

detta kan vårdare inta ett livsvärldsperspektiv och vårda med livsvärlden som grund 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Detta i enlighet med den omvårdnadsvetenskapliga 

forskningen och kunskapen som utgår från att se människan som en helhet. Genom att 

betrakta människan som en fri individ som gör val och tar ansvar kan hon förstås både 

som en generell och en unik varelse (Dahlberg & Segesten, 2010; Gustafsson & 

Willman, 1999; Willman, 1996).  

 

Tidigare studier visar att ångest är starkt förknippat till den smärta som uppstår vid 

hjärtinfarkt (Tel & Tel, 2006) vilket föreliggande resultat bekräftar då patienterna 

känner ångest och rädsla för att dö, vilket blev påtagligt vid förvärrade smärtor. Detta 

kan relateras till det sjukdomslidande som beskrivs som kroppslig smärta och att 

upplevelsen av skam och skuld kan uppstå då individen blir sjuk (Eriksson, 2015). Vårt 

resultat visar att patientens sårbarhet blev tydlig i samband med att de kom under vård. 

Upplevelsen av att tappa kontrollen över sin situation, men även en lättnad att få lämna 

över ansvaret framkom i föreliggande resultat. Akutsjukvårdarna kan vara till stöd och 

hjälp, men även försämra patientens självständighet (Johansson Sundler, 2008). Det är 

viktigt att mötet blir vårdande, och genom att vårdare har kunskap och kompetens och 

en följsamhet och öppenhet till patientens livsvärld kan patientens hälsoprocesser 

främjas (Dahlberg och Segesten, 2010), vilket är högst tillämpbart inom akutsjukvård. 

 

Vidare visar resultatet att de patienter som var troende upplevde en trygghet i att de inte 

var ensamma utan kände närheten till Gud. Närstående var också en viktig del av 

patientens trygga punkt och ingav hopp och trygghet. Närstående var även en viktig del 

i vårdsökandet och det visade sig att de som hade någon närstående hos sig, ofta sökte 

vård i ett tidigare skede. Resultatet visar även att patienterna inte ville störa sjukvården i 

onödan och i sin omsorg om sina närstående, ville de inte oroa dem. Om respekten för 

individens sårbarhet, värdighet, integritet och självbestämmande finns kan patientenen 

uppleva tillit, hopp och mening och detta kan kanske bidra till ett lindrat lidande. Om 

denna respekt för patienten saknas kan ett vårdlidande uppstå (Bremer & Wireklint 

Sundström, 2014; Dahlberg, 2002; Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Föreliggande resultat visar att en god kommunikation mellan patienten och 

akutsjukvårdspersonalen var en förutsättning för att patienten skulle känna sig delaktig. 
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Genom information och att få förklarat vad som hände, upplevde patienterna sig 

bekväma med situationen. I dessa situationer kunde patienterna acceptera vad som 

hände runt omkring dem och de kunde anta en passiv roll under behandlingen. Däremot 

bristande kommunikation ledde till en känsla av avskildhet. Enligt Abed et al. 2015; 

Løvlien et al. (2007) kan sjuksköterskan, genom att ge information och vägledning, vara 

betydelsefull för patienten och ge denne tillfredsställelse. Det korta mötet med 

patienten, ställer dock höga krav på lyhördhet och närvaro av sjuksköterskan 

(Johansson, 2006; Oterhals, Hanestad, Eide & Hanssen, 2006). Vårdande möte med 

vårdare som har förmåga att inta en vårdande hållning bidrar till att patienter kan känna 

sig sedda och uppleva delaktighet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Föreliggande studie visar att upplevelse av professionalitet, associerades med hur 

akutsjukvårdspersonalen samarbetade med patienten på en personlig nivå. Resultatet 

visar även att genom kunskap och en god relation till akutsjukvårdspersonalen, 

upplevdes mötena tillfredsställande. Patienterna upplevde att sjukvårdspersonalen 

tröstade dem och gjorde dem lugna i den kritiska situationen. I en avhandling om 

kvinnors hälsa och sjukdomserfarenheter efter en hjärtinfarkt, beskrivs hur patienterna 

känner att de är beroende av vårdarna och deras kunskaper och att de kan känna en falsk 

delaktighet eftersom deras sjukdom reduceras till en diagnos eller fysisk händelse utan 

förankring i ett livssammanhang. Sjukvårdarna kan således vara till stöd och hjälp men 

kan även försämra patientens hälsoprocess och självständighet (Johansson Sundler, 

2008). 

 

Vårt resultat visar att de patienter som tidigare hade fått information om att ringa 

ambulans vid bröstsymtom fick snabbare omhändertagande och behandling, vilket är 

viktigt för att upprätthålla hjärtats cirkulation och för att få korrekt behandling inom 90 

minuter, detta för att minska omfattande hjärtmuskelskada och även minska risken för 

att dö i en hjärtinfarkt (Braun & Anderson 2012; De Luca et al. 2004). Det visar att 

enkel information om hur hjärtinfarkt kan visa sig och hur man ska gå tillväga vid 

symtom kan rädda liv.  

  

8 Slutsats 
Studiens resultat visar att patienter kan ha svårt att tolka sina symtom och att de 

inledningsvis även kan förneka dem, med konsekvensen att beslutet om att söka vård 

och behandling fördröjs. Utifrån detta dras slutsatsen att det är av yttersta vikt att 

patienter som har symtom på hjärtinfarkt förstår allvaret med symtomen för att de ska 

kunna få snabb hjälp. Detta kräver att satsningar görs på bred front vad gäller 

information så att både den drabbade och närstående kan agera för att söka snabb hjälp. 

Vidare visar resultatet att patienter inte upplevde det som nödvändigt att vara delaktig i 

besluten av sin vård i det akuta skedet men att det var viktigt att god kommunikation 

och information mellan dem och akutsjukvårdspersonal upprätthölls. Utifrån detta dras 

slutsatsen att akutvårdspersonal kan skapa trygghet och tillit i det akuta skedet genom 

att kommunicera med och informera patienter om vad som händer här och nu i 

vårdprocessen.  

 

 Förslag till vidare forskning 8.1
Studier som undersöker patienters upplevelse av hjärtinfarkt i det akuta skedet är få, 

speciellt studier som belyser patienters upplevelse av hjärtinfarkt i samband med att de 

vårdas på en akutmottagning. Det skulle behövas mer kvalitativ forskning inom detta 

område som kan ge fördjupade kunskaper om hur det upplevs att vårdas för hjärtinfarkt 
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i det akuta skedet på en akutmottagning och hur denna vård kan förbättras. Det skulle 

även vara av betydelse att studera effekten av att förebyggande information ges till 

samhällets innevånare om hjärtinfarkt, hur dess symtom kan visa sig och vad de ska 

göra vid symtom, vilket skulle kunna genomföras som en intervention med 

kontrollgrupp. 
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exploratory study on the nature of 

symtoms experienced by women 

during their myocardial 

infarction. 

Författare: Albarran, J. W., 

Clarke, B. A., & Crawford, J. 

Tidskrift: Journal of Clinical 

Nursing. 

År: 2007. 

Syftet var att undersöka 

kvinnors upplevelse av 

hjärtsymtom när de 

blivit diagnostiserade 

med hjärtinfarkt. 

Urvalet var 12 

kvinnor mellan 48-

78 år, från England. 

 

Kvalitativ med 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Resultatet visar att symtombilden och 

fördelningen bland kvinnor inte alltid 

följer det vanliga mönstret vid en 

"vanlig" hjärtinfarkt. Tillsammans med 

upplevelsen av hjärtinfarkten kan de 

fördröja tiden tills kvinnor söker vård. 

 

Hög. 

Titel: Primary angioplasty for 

heart attack: mismatch between 

expectations and reality? 

Författare: Astin, F., Closs, S. J., 

McLenachan, J., Hunter, S., & 

Priestley, C. 

Tidskrift: Journal of Advanced 

Nursing. 

År: 2009.  

Syftet var att 

undersöka  

patienters upplevelser av  

primär angioplastik  

och bedöma deras  

sjukdomsuppfattningar 

under tidig  

återhämtning. 

Urvalet var 29 

patienter mellan 

36-83 år, från 

England. 

Kvalitativ, 

blandad 

explorativ studie 

med 

semi-

strukturerade 

intervjuer och 

frågeformulär. 

Deltagarna var positiva över 

behandlingen men flera upplevde en 

känslomässig chock, då allt gick så fort. 

Upplevelsen för patienten blev en 

obalans mellan förväntningar och 

verklighet.  

 

Hög. 

Titel: Recognizing and 

Responding to. Symtoms of 

Acute Coronary 

Syndromes and Stroke in 

Women. 

Författare: DeVon, H. A., 

Saban, K. L., & Garrett, D. K. 

Tidskrift: Journal of Obstetric, 

Syftet var att 

beskriva den  

nuvarande  

kunskapen som  

finns om symtom på 

akut kranskärlssjukdom 

och ischemisk stroke 

hos kvinnor. 

Urvalet var inte 

tydligt beskrivet i 

studien, det som 

framkom var att 

man använt stort 

urval i 

kohortstudierna och 

litet urval patienter 

Kvalitativ med 

kohortstudier 

och intervjuer.  

Behandlingen blev fördröjd då 

deltagarna ignorerade sina symtom på 

grund av bristande medvetenhet. De 

uttryckte en rädsla för att symtomen inte 

skulle vara relaterade till hjärtsjukdomar 

och de sökt hjälp i onödan. 

Missuppfattning och feltolkning av sina 

symtom leder ofta till en fördröjning av 

Medelhög. 



  
 

II 

Gynecologic, & Neonatal 

Nursing. 

År: 2011. 

som intervjuades, 

från USA. 

behandlingen. 

 

Titel: Understanding dietary 

decision-making in patients 

attending a secondary prevention 

clinic following myocardial 

infarction. 

Författare: Doyle, B., 

Fitzsimons, D., McKeown, P., & 

McAloon, T.  

Tidskrift: Journal of Clinical 

Nursing. 

År: 2012. 

Syftet var att undersöka 

de frågor som påverkar 

kostval bland patienter 

som deltar i en sekundär 

prevention när man haft 

en hjärtinfarkt. 

Urvalet var 9 

patienter mellan 

49-69 år. 

 

Kvalitativ, 

fenomen-

ologisk studie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Resultatet visar att rädsla var det som 

motiverade till koständringar. 

Självkontroll, beslutsamhet och 

kontinuerlig hjälp var positiva faktorer i 

patienternas koständring. Dåligt minne 

om information, behov av mer stöd och 

bristande självkontroll var bidragande 

faktorer till att patienten inte gjorde 

kostförändringar. 

Hög. 

Titel: I've lost the person I used 

to 

Be -experiences of the 

consequences of fatigue 

following myocardial infarction. 

Författare: Fredriksson-Larsson, 

U., Alsen, P., & Brink, E. 

Tidskrift: International Journal 

of Qualitative Studies on Health 

and Well-being. 

År: 2013. 

Syftet var att utforska 

personers erfarenhet av 

konsekvenser av 

utmattning och deras 

strategi att handskas 

med det två månader 

efter hjärtinfarkt. 

Urvalet var 18 

informanter mellan 

42-75 år, från 

Sverige. 

Kvalitativ med 

intervjuer, 

grounded 

theory. 

Resultatet visar att utmattning efter en 

hjärtinfarkt hade stora effekter då det 

förhindrar funktior i patienters vanliga 

liv. Att hantera utmattning är en 

personlig utmaning och resultatet visar 

att de behöver hjälp att hantera 

situationen.  

Hög. 

Titel: Spiritual reconfigurations 

of self after a myocardial 

infarction: Influence of culture 

and place. 

Författare: Groleau, D., Whitley, 

R., Lespérance, F., & Kirmayer, 

LJ.  

Tidskrift: Health & Place. 

Syftet var att beskriva 

sjukdomsberättelse hos 

patienter som haft en 

hjärtinfarkt. 

Urvalet var 51 

patienter mellan 

23-70 år, från 

Kanada. 

Kvalitativ med  

halv-

strukturerade 

etnografiska 

intervjuer. 

Resultatet visar att andlighet var väldigt 

viktig för patienterna och hur plats och 

kultur samverkar för att forma 

patienternas upplevelse av hjärtinfarkt.  

Hög. 



  
 

III 

År: 2010. 

Titel: Women's experiences and 

behaviour at onset of symtoms of 

ST segment elevation acute 

myocardial infarction. 

Författare: Herning, M., Hansen, 

P. R., Bygbjerg, B., & Lindhardt, 

T. 

Tidskrift: European Journal of 

Cardivascular Nursing. 

År: 2011. 

Syftet var att utforska 

hur kvinnor tanker, 

motiverar och orsaker 

till att de väntar med att 

söka vård när de 

upplever symtom under 

den akuta fasen av 

STEMI. 

Urvalet var 14 

kvinnor mellan 50-

84 år, från 

Danmark. 

 

Kvalitativ med 

öppna 

intervjuer, 

fenomen-

ologisk design 

Tre faktorer bestämde ifall kvinnor 

visade rätt beteende för att minska tiden 

till behandling när symtomen startat. De 

var att identifiera symtomen som 

hjärtbesvär, ha en aktionsplan redo vid 

kristillfälle samt att leva tillsammans 

med någon eller kontakta andra 

personer. 

Hög. 

Titel: Women's help-seeking 

behaviour at the onset of 

myocardial infarction. 

Författare: Higginson, R. 

Tidskrift: British Journal of 

Nursing. 

År: 2008. 

Syftet var att utforska 

kvinnors upplevelse av 

hjärtinfarkt med fokus 

på pågående 

tankeprocess och 

coping-strategi använda 

av kvinnor som har en 

hjärtinfarkt. 

Urvalet var 25 

kvinnor mellan 39-

75 år, från tre 

sjukhus i södra 

Wales. 

 

Kvalitativ med 

intervjuer, 

grounded 

theory. 

Resultatet visar att kvinnor har en 

fördröjning i att söka hjälp, vilket kan 

bero på en jämnställdhetsuppfattning om 

hjärtsjukdom, att de inte känner igen 

symtomen och vill bibehålla kontroll 

med hjälp av självmedicinering.  

Hög. 

Titel: Women's experiences of 

recovery after myocardial 

infarction: a meta-synthesis. 

Författare: Hildingh, C., 

Fridlund, B., & Lidell, E. 

Tidskrift: Heart & Lung. 

År: 2007. 

Syftet var att utföra 

meta-syntes resultatet av 

kvinnors upplevelser av 

återhämtning efter 

hjärtinfarkt. 

Urvalet var sju 

kvalitativa studier, 

som inkluderade 

totalt 70 kvinnor 

mellan 33-87 år, 

från Australien, 

Kanada och 

Sverige. 

Kvalitativ 

design en meta-

syntes. 

Återhämtning var kategoriserat av 

underordning och överordning. 

Kvinnorna strävade efter att bibehålla sig 

själva men samtidigt var de starkt 

orienterade till andra människor. 

Medelhög. 

Titel: Patient participation during 

hospitalization for myocardial 

infarction: perceptions among 

patients and personnel. 

Författare: Höglund, A. T., 

Winblad, U., Arnetz, B., & 

Syftet var att undersöka 

och beskriva patienter 

och personalens 

uppfattning om hur 

patienternas deltagande 

och beslutsfattande i sin 

Urvalet var 25 

personer mellan 40-

74 år, från sjukhus i 

Sverige. 

Deskriptiv 

kvalitativ design 

med 

fokusgrupps-

intervjuer. 

Patienterna upplevde svårigheter att 

känna sig delaktiga i besluten under den 

akuta fasen. Däremot kände dem sig 

delaktiga genom att de fick kontinuerlig 

information under hela processen.  

  

Hög. 



  
 

IV 

Arnetz, J. E.  

Tidskrift: Scandinavian Journal 

of Caring Sciences. 

År: 2010. 

vårdprocess. 

Titel: Significance of fellow 

patients for patients with 

myocardial infarction. 

Författare Isaksen, A. S., & 

Gjengedal, E. 

Tidskrift: Scandinavian Journal 

of Caring Sciences. 

År: 2006. 

Syftet var att presentera 

både positiva och 

negativa erfarenheter 

med betydelsen av andra 

medpatienter för 

patienter med 

hjärtinfarkt. 

Urvalet var 25 

patienter mellan 

40-69 år, från 

Norge. 

 

En kvalitativ 

och beskrivande 

design med 

fokusgrupper. 

Resultatet visar fördelar med 

medpatienter som upplever samma 

sjukdom som sig själv, såsom att hjälpa 

varandra, humor, förståelse och omtanke 

mot varandra, praktisk hjälp och att dra 

nytta av varandras erfarenheter. 

Författarna beskriver även nackdelar, 

såsom dramatiska situationer när 

medpatienter blir sämre och kanske till 

och med dör. Vissa patienter upplevde 

också olika typer av buller vilket kunde 

vara störande. 

Hög. 

Titel: Prehospital experiences of 

older men with a first myocardial 

infarction: a qualitative analysis 

within the Northern Sweden 

MONICA study. 

Författare: Isaksson, R. M., 

Brulin, C., Eliasson, M., Näslund, 

U., & Zingmark, K. 

Tidskrift: Scandinavian Journal 

of Caring Sciences. 

År: 2011. 

Syftet var att undersöka 

äldre mäns prehospitala 

upplevelse av sin första 

hjärtinfarkt. 

 

Urvalet var 20 män 

mellan 65-80 år, 

från Sverige. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

metod av 

intervjuer. 

Äldre män uppfattade symtomen som 

diffusa hade andra föreställningar till hur 

en hjärtinfarkt skulle kunna kännas och 

om de verkligen skulle söka vård. De 

väntade in i det längsta med att söka 

vård. 

 

Hög. 

Titel: 'Heart attack' symtoms and 

decision-making: the case of 

older rural women. 

Författare: Jackson, M. N., & 

McCulloch, B. J.  

Tidskrift: Rural Remote Health.  

Syftet var att undersöka 

äldre kvinnors 

identifiering av symtom 

och beslut i att söka 

vård i samband med en 

hjärtinfarkt. 

Urvalet var 33 

patienter mellan 

66-84 år, från USA. 

Kvalitativ med 

snöbollssamplin

gs intervjuer. 

Studien visade att kvinnorna hade svårt 

att identifiera sin hjärtinfarkts symtom. 

Genom att feldiagnostisera sina symtom 

dröjde det innan de sökte hjälp. Några av 

kvinnorna i denna studie upplevde en 

ovilja att söka vård på grund av oro att 

Medelhög. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Heart+attack%27+symptoms+and+decision-making%3A+the+case+of+older+rural+women


  
 

V 

År: 2014. upprätthålla sin integritet, risken att 

ambulansen skulle ta för lång tid att nå 

dem, och de ville inte störa sina 

närstående. 

 

Titel: Manageability, 

vulnerability and interaction: A 

qualitative analysis of acute 

myocardial infarction patients' 

conceptions of the event. 

Författare: Johansson, I., Swahn, 

E., & Strömberg, A. 

Tidskrift: European Journal of 

Cardiovascular Nursing 6. 

År: 2007. 

Syftet var att beskriva 

hur patienterna upplevde 

sina symtom på en akut 

hjärtinfarkt. 

 

Urvalet var 15 

patienter mellan 

41-83 år, från 

Sverige. 

Fenomeno-

grafisk 

utformning av 

en kvalitativ 

studie med 

intervjuer.  

 

Hanterbarhet, sårbarhet och interaktioner 

påverkade den prehospitala fasen vilket i 

sin tur påverkade dröjsmål av 

behandlingen. Patienterna hade olika 

upplevelser hur de upplevt situationen 

både känslomässigt och fysiskt.  

Hög. 

Titel: The Contribution of 

Psychosocial Factors to 

Secondary Risk Prevention for 

Myocardial Infarction in Young 

Adults. 

Författare: Joubert, L., Holland, 

L., Maturano, A., Lee, J., & 

McNeill, J.  

Tidskrift: Social Work in Health 

Care. 

År: 2013. 

Syftet var att utforska 

och identifiera bidrag av 

komplexa psykosociala 

faktorer till sekundär 

riskprevention för 

hjärtinfarkt bland vuxna 

under 55 år.  

Urvalet var 30 

patienter med en 

medelålder på 47 

år, från Australien. 

 

Semikvalitativ 

med 

frågeformulär 

samt semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Hjärtinfarkt är en livshotande händelse 

som kan leda till känslor om ökad 

dödlighet, depression och minskad 

intresse i liv och sociala aktiviteter. Till 

en början var deltagarna svårt 

deprimerade men det minskade tydligt 

när de blivit utskrivna från sjukhuset. 

Resultatet visar även vikten av 

krishantering. 

Medelhög. 

Titel: Symtom presentation and 

time to seek care in women and 

men with acute myocardial 

infarction. 

Författare: King, K., & 

McGuire, M.  

Tidskrift: Heart & Lung. 

Syftet var att 

undersöka 4 olika  

hypoteser:  

1. Kvinnor med  

AMI rapporterar  

andra symtom än  

män.  

Urvalet var 30 

kvinnor mellan 44-

87 år och 30 män 

mellan 35-79 år, 

från USA.  

Semikvalitativ 

med intervjuer, 

med hjälp av 

frågeformulär, 

grounded 

theory. 

Resultatet visade inga direkta skillnader 

mellan könen, vad gäller symtom. De 

upplevde det alla på annat sätt än de 

förväntat sig. Tiden för att söka vård 

skiljde sig inte heller. 

Medelhög. 



  
 

VI 

År: 2007. 2. Kvinnornas 

förväntningar av att  

ha en AMI, skiljer  

sig från männens  

3. Kvinnor kommer 

vänta längre tid att söka 

vård än män. 

4. Som föreslagits  

av modellen, en  

anledning mellan 

förväntade och  

faktiska symtom  

kommer påverka   

kortare tid att söka  

vård. 

Titel: Spirituality in survivors of 

myocardial infarction. 

Författare: Momennasab, M., 

Moattari, M., Abbaszade, A., & 

Shamshiri, B. 

Tidskrift: Iranian Journal of 

Nursing and Midwifery Research. 

År: 2012. 

Syftet var att utforska de 

andliga upplevelserna av 

att överlevande sin 

hjärtinfarkt. 

Urvalet var 9 

patienter mellan 

33-71 år, från 3 

sjukhus i södra 

Iran.  

Kvalitativ med 

intervjuer och 

fokusgrupper, 

grounded 

theory. 

Studien visade att en tro på Gud och 

religiösa värden och dessutom 

sammanhanget med andra är de 

viktigaste komponenterna under deras 

hjärtinfarkt. Andligheten hjälpte 

patienterna att övervinna sin livshotande 

situation.   

 

 

Hög. 

Titel: Deciding to Seek 

Emergency Care for Acute 

Myocardial Infarction. 

Författare: Noureddine, S., 

Dumit, N. Y., & Saab, M. 

Tidskrift: Clinical Nursing 

Research. 

År: 2015. 

Syftet var att undersöka 

hur patienter med akut 

hjärtinfarkt beslutar att 

söka akut sjukvård. 

 

Urvalet var 50 

patienter mellan 

36-81 år, från två 

sjukhus i Libanon. 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

av intervjuer. 

Visar på att beslutsprocessen att söka 

vård är komplext. När patienterna 

upplevde sina symtom ville de avvakta 

för att se om det inte gick över av sig 

självt, innan de valde att åka in till 

sjukhuset. Svårighetsgraden av deras 

symtom och misstankar om att det kunde 

vara en hjärtinfarkt gjorde att de 

slutligen sökte vård. 

Hög. 



  
 

VII 

 

Titel: The turning point: from 

self-regulative illness behaviour 

to care-seeking in patients with 

an acute myocardial infarction. 

Författare: Nymark, C., 

Mattiasson, A. C., Henriksson, P., 

& Kiessling, A.  

Tidskrift: Journal of Clinical 

Nursing.  

År: 2009. 

Syftet var att beskriva 

patientens vårdsökande 

process från tolkningen 

av det första symtomet 

till beslutet att söka 

vård. 

Urvalet var 15 

patienter, mellan 

40-74 år, från ett 

sjukhus i Sverige. 

Kvalitativ med 

fokusgrupps-

intervjuer. 

Patienter med akut hjärtinfarkt beskrev 

problem med att identifiera den exakta 

tidpunkten för uppkosten av ofta vaga 

symtom. Deras upplevelse av symtomen 

var inte som de hade förställt sig. 

Hög. 

Titel: 'It got right to the spot' The 

patient experience of primary 

angioplasty: a qualitative study. 

Författare: Radcliffe, E. L., 

Harding, G., Rothman, M. T., & 

Feder, G. S. 

Tidskrift: European Journal of 

Cardiovascular Nursing. 

År: 2009. 

Syftet var att utforska 

patienternas upplevelser 

och deras uppfattning 

om primär angioplastik 

som behandling för sin 

hjärtattack. 

 

Urvalet var 15 

patienter mellan 

åldern 35-74 år, 

från Storbritannien.  

 

Kvalitativ 

metod med 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Patienterna hade inte förväntat sig att de 

kunde gå in i ett kärl och öppna upp det 

utan trodde att det gjordes via öppen 

kirurgi. De var imponerade av det 

hastiga förloppet och de ansåg sig botade 

efter ingreppet. 

 

Hög. 

Titel: Feeling fixed and it´s 

contribution to patient 

satisfaction with primary 

angioplasty: a quality study. 

Författare:  

Sampson, F., O'Cathain, A., & 

Goodacre, S.  

Tidskrift: European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 

År: 2009. 

Syftet var att  

utforska positiva  

och negativa  

uppfattningar om  

patientens  

erfarenheter av  

vården efter 

genomgången PCI. 

Urvalet var 10 

deltagare mellan 

57-83 år, från 

Norra England. 

 

Kvalitativ med 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Patienterna kände sig trygga och 

upplevde att personalen var experter.  De 

var positiva av den snabba insatsen, 

effektiviteten och den snabba 

återhämtningen. Det snabba förfarandet 

och känslan av att ha ”blivit botade” 

gjorde att detta översteg deras 

förväntningar på hälso-och sjukvården. 

Hög. 

Titel: Patients' 

and ambulance service clinicians'

 experiences of prehospital care f

Syftet var att beskriva 

patientens upplevelser 

av att åka ambulans då 

Urvalet var 22 

patienter mellan 

35-65 år, från 

Kvalitativ 

design med 

intervjuer. 

Professionalism, kommunikation, 

behandling och transporten från hemmet 

till sjukhuset var de faktorer som bidrog 

Hög. 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~c8h%7C%7Cjdb~~c8hjnh%7C%7Css~~JN%20%22European%20Journal%20of%20Cardiovascular%20Nursing%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~c8h%7C%7Cjdb~~c8hjnh%7C%7Css~~JN%20%22European%20Journal%20of%20Cardiovascular%20Nursing%22%7C%7Csl~~jh','');


  
 

VIII 

or acute myocardial infarction 

and stroke: a qualitative study. 

Författare: Togher, F. J., Davy, 

Z., & Siriwardena, A. N. 

Tidskrift: Emergency Medicine 

Journal. 

År: 2013. 

de sökt för sin 

hjärtinfarkt. 

sjukhus i 

Storbritannien. 

till positiva erfarenheter för patienterna.  

 

 

 

 

 

 

Titel: Reducing Delay for woman 

Seeking treatment in the 

emergency departmen for 

symtoms of potential cardiac 

Illness. 

Författare: Turris, S. A., & 

Finamore, S.  

Tidskrift: The Emergency 

Nurses Association. 

År: 2008. 

Syftet var att 

undersöka kvinnors  

upplevelse att söka  

akutsjukvård vid en  

misstänkt  

hjärtinfarkt. Hur  

deras personliga,  

sociala och fysiska  

integritet  

identifierades. 

Urvalet var 16 

kvinnor mellan 29-

89 år, från Kanada 

och USA.  

Kvalitativ med 

halv-

strukturerade 

intervjuer som 

analyserades 

med grounded 

theory. 

 

Resultatet i denna studie stödde flera 

tidigare rapporter om att patienterna som 

sökte för hjärtproblem försökte komma 

på andra orsaker till sina hjärtbesvär. 

Rädsla och förlägenhet att söka 

akutsjukvård framkom och de var rädda 

för att de överdrev sina symtom och ville 

inte belasta sjukvården i onödan. De 

ville inte heller oroa de närstående om 

det inte var nödvändigt. 

Medelhög. 

Titel: Illness experiences of 

patients with ischemic heart 

disease during their transitional 

phase from hospitalization to 

discharge in Japan. 

Författare: Yasuhara, Y., 

Takada, S., Tanioka, T., 

Kawanishi, C., & Locsin, R. C. 

Tidskrift: The Journal of 

Medical Investigation. 

År: 2010. 

Syftet var att undersöka 

upplevelsen av patienter 

med ischemisk 

hjärtsjukdom från 

inläggning till 

utskrivning. 

Urvalet var 24 

patienter mellan 

43-78 år, från 

Japan. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design med 

semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Resultatet visar att patienterna upplevde 

det svårt att kombinera att vara 

hjärtpatient och fortsätta vara sig vanliga 

jag. Övergången består av ändrade 

symtom och ändrad fysik istället för att 

fokusera på återhämtningen. Patienter är 

förväntade att hantera sina symtom 

själva, dock visar patienterna symtom på 

förvirring och ångest angående sin 

egenvård. 

Hög. 
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 Bilaga B Kvalitativgranskningsmall 8.3
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 Bilaga C Exempel på dataanalys 8.4

Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Symtomen var diffusa och inte som förväntat 

vid en hjärtinfarkt, vilket gjorde att patienten 

sökte i sent skede (Albarran, Clarke & 

Crawford, 2007). 

Diffusa symtom som 

inte togs på allvar. 

Fysiska symtom, 

förnekelse 

Upplevda symtom i det 

akuta skedet 

Upplevelse av hjärtinfarkt 

Symtomen upplevdes inte så outhärdligt som 

de förväntat sig och de försökte behandla 

symtomen genom att massera musklerna och ta 

smärtlindring (Albarran, Clarke & Crawford, 

2007). 

Kraftfulla 

symtom uteblev 

och  

patienterna försökte 

självmedicinera 

 

Förväntat symtom 

självmedicinering 

Egen tolkning och 

hantering av symtom 

Upplevelse av hjärtinfarkt 

Rädsla fanns att inte bli tagen på allvar eller att 

någon skulle tro på dem. Viljan att inte oroa 

närstående eller ställa till praktiska bekymmer 

(Johansson et al. 2007). 

Rädsla att inte tas på 

allvar och ovilja att 

ställa till problem. 

Rädsla och oro Rädsla för att inte få stöd 

och empati 

Upplevelse av hjärtinfarkt 

När smärtorna blev intensivare och 

medvetenheten om allvaret sökte patienterna 

vård (Isaksson et al. 2011). 

Medvetenhet om 

allvaret  

Medvetenhet Beslut att söka vård Upplevelse av hjärtinfarkt 

Tron underlättade stressiga livshotande 

situationen, de kände en förbindelse till gud, 

vilket gav dem hopp (Momennasab, Moattari, 

Abbaszade & Shamshiri, 2012). 

Rädsla för att dö, oro 

för anhöriga men 

starka i sin tro. 

Sårbarhet, lidande, 

livsvärld 

Sårbarhet och lidande Upplevelse av hjärtinfarkt 

Närheten till Gud ingav hopp och trygghet en 

inre styrka. Det upplevdes en känsla att inte 

behöva vara ensam (Momennasab et al. 2012). 

Tron till Gud ingav 

trygghet och hopp. 

Trygghet och hopp. Trons betydelse 

 

Upplevelse av hjärtinfarkt 

Det ställdes höga krav på vården när patienten 

hade bristande kunskap om vad som skedde. 

Genom en grundlig förklaring till vad som 

Behov av 

information och 

överlämnande av 

Vårdande möte, 

information 

Information och 

omhändertagande 

Upplevelse av bemötande 
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hände, blev patienten bekväm i situation 

situationen (Togher, Davy & Siriwardena, 

2013). 

kontroll. 

Patienterna upplevde sig inte delaktiga i 

besluten om sin behandling men patienterna 

litade på akutsjukvårdspersonalen 

(Momennasab et al. 2012). 

Inte delaktig i beslut 

men litade på 

personalen 

Förtroende för 

personalen 

Delaktighet i det akuta 

skedet 

Upplevelse av bemötande 

Stödet från akutsjukvårdspersonalen upplevdes 

tröstande och lugnande (Momennasab et al. 

2012). 

Korrekt stöd lugnar 

och tröstar. 

Stöd och tröst Stöd och tröst från 

vårdpersonal 

Upplevelse av bemötande 

Flödet av omhändertagandet och behandlingen 

de mottagit var imponerande, samtidigt som de 

var chockad av vad som inträffat. Det snabba 

förloppet gav en osäkerhet (Astin, Closs, 

McLenachan, Hunter och Priestley, 2009). 

Tacksamhet för 

vården. 

Flöde Upplevelse av 

behandling 

Upplevelse av bemötande 

 


