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Sammanfattning  
   
Hjärtinfarkt är en allvarlig sjukdom, ofta förknippad med oro och ångest hos den 
drabbade. Patienter kan hamna i en akut kris till följd av sjukdomen och det plötsliga 
insjuknandet. Ett tydligt samband finns mellan livsstil, utvecklandet av och risken för 
återinsjuknande i sjukdomen. Patientinformation utgör en viktig del i vården och 
rehabiliteringen av hjärtinfarktpatienten. Informationens liksom vårdandets yttersta mål 
är att vägleda patienten mot en högre grad av hälsa och välbefinnande samt att lindra 
eller förhindra lidande. Vårdtiden för en okomplicerad hjärtinfarkt beräknas till 3-6 
dagar. Under vårdtiden ska patienten hinna landa i sin nya situation och samtidigt hinna 
ta till sig given information. Patientinformation faller till stor del inom sjuksköterskans 
ansvarsområde. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva patienters upplevelser 
av information i samband med hjärtinfarkt, under vårdtiden på sjukhus. Sju kvalitativa 
artiklar har granskats utifrån Evans modell. Kvalitativ forskning syftar till att skapa 
förståelse för ett fenomen genom att likheter och olikheter identifieras ur informanternas 
levda erfarenheter. Analysen resulterade i fem teman, två av temana innehåller 
subteman: Upplevelser av alltför generell information, Svårigheter att ta till sig 
information, subteman: Tidpunktens betydelse vid information, Betydelsen av rätt 
mängd information, Upplevelser av informationens innehåll och information som anses 
viktig, subteman: Medicinsk information, Livsstilsråd, Metoder och hjälpmedel som 
tydliggör informationen, Det pedagogiska mötets betydelse vid information. Alla 
temana går in i varandra och måste alla samverka för att nå resultat. Upplevelser av 
generell information och behov av individuellt anpassad information löper som en röd 
tråd genom hela resultatet. Det bästa sättet att tillhandahålla individuell information 
enligt patienterna i resultatet var i det enskilda pedagogiska möte, mellan vårdare och 
patient, där patientens livsvärld bejakas i den stunden hon eller han fick information. 
 
 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, information, patient, informationsbehov, undervisning, 
upplevelse, livsvärld, på sjukhus   
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INLEDNING 

 
Det största folkhälsoproblemet i Sverige utgörs av hjärtkärlsjukdomar och är den enskilt 
vanligaste dödsorsaken både i Sverige och i andra länder i västvärlden. Sjukdomar i 
hjärtats kranskärl och dess komplikationer förorsakar 28% av alla dödsfall hos män och 
23% av alla dödsfall hos kvinnor och är en vanligare dödsorsak än alla cancersjukdomar 
hos bägge könen. I Sverige vårdas årligen cirka 26 000 personer på sjukhus för 
hjärtinfarkt (Nationalencyklopedin, 2007). 
 
Att drabbas av hjärtinfarkt är många gånger förenat med stress, oro och ångest. Många 
patienter sätter likhetstecken mellan hjärtinfarkt och död. Vårdtiden för en 
okomplicerad hjärtinfarkt beräknas till 3-6 dagar. Under den här tiden skall patienten 
hinna ”landa” i sin nya situation samtidigt som de ska hinna ta till sig den information 
som ges. Förutom den medicinska behandlingen utgör information en viktig del i 
vårdandet av hjärtinfarktpatienten. Informationen som ges till patienten syftar till att ge 
ökad kunskap och förståelse samtidigt som den ska främja hälsa och välbefinnande och 
minska eller förhindra lidande hos patienten. Information som förmedlas utgår bland 
annat ifrån de internationella och nationella riktlinjer som finns för patienter med 
kranskärlssjukdom. Det anses också viktigt att vårdpersonal ger en enhetlig information 
för att minska risken för missförstånd. 
 
Avdelningen där jag arbetar som sjuksköterska är en medicinsk intensivvårdsavdelning 
med inriktning på patienter med akut kranskärlssjukdom. En stor del av den information 
som ges faller inom ramen för sjuksköterskans ansvarsområde och min erfarenhet är att 
vi många gånger ger information utan att reflektera över patientens perspektiv. Därför 
vill jag beskriva hur patienter upplever information i samband med hjärtinfarkt, under 
vårdtiden på sjukhus.  
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BAKGRUND 

Att drabbas av hjärtinfarkt 

Hjärtinfarkt har alltid varit en skrämmande sjukdom, som av många förknippas med 
risken för plötslig död. Det är inte ovanligt att just hjärtinfarktpatienter drabbas av oro 
och ångest, dels till följd av det akuta insjuknandet med intensiv bröstsmärta, men också 
för att livet inte anses lika självklart längre. En del patienter kan långt efteråt komma 
ihåg smärtorna som en mardröm. Vissa kan bli deprimerade och känna hopplöshet inför 
framtiden till följd av sjukdomen (Haugland, Hansen & Areklett, 2002; Israelsson, 
2005). Bristande självförtroende och irritation är något som också kan förekomma och 
som ofta tilltar efter det att patienten kommit hem (Israelsson, 2005).  
 
Att drabbas av hjärtinfarkt innebär många gånger en plötslig förändring i patientens liv 
samtidigt som det kan påverka och förändra det dagliga livet. Hjärtinfarkt kan vara ett 
livshotande tillstånd i den enskildes liv, vilket gör att existentiella tankar inte sällan 
dyker upp. Tankar om liv och död kan göra entré (Hildingh, Fridlund & Lidell, 2006)). 
 
Livslidandet aktualiseras ofta i samband med sjukdom och hör samman med 
människans hela existens. Det berör hela människans liv och vår hållning till oss själva 
och vår verklighet och kan vara mer eller mindre påtagligt i en människas liv. Tankar 
och frågor som väcks fokuserar inte bara på sjukdom och dess följder utan har ett 
mycket vidare perspektiv. Sjukdomslidandet är det lidande som direkt kan kopplas 
samman med symtom, vård och behandling som sjukdomen i sig medför. Hälsa ses som 
en helhet och att lidande uppstår när helheten på något sätt rubbas. En gemensam 
nämnare i allt lidande är att människan i någon mån är avskuren från sig själv och sin 
egen helhet (Eriksson, 1994).  
 
Att drabbas av hjärtinfarkt kan innebära att patienten hamnar i en akut kris där den egna 
hälsan ställs i fokus och att oro inför framtiden uppstår. För att kunna förstå patienter 
som hamnar kris är det viktigt att ha kunskap om vanliga krisreaktioner. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att alla människor reagerar olika och att stora individuella 
skillnader förekommer (Haugland et al.,2002; Sjöberg, 2005) 
 
En traumatisk kris påverkar individens psykiska situation som utlöses av en yttre 
händelse och som är av den omfattningen att den fysiska existensen, sociala identiteten 
och tryggheten eller de grundläggande möjligheterna till tillfredsställelse i tillvaron är 
hotad. Den traumatiska krisen indelas i fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, 
reparationsfasen, nyorienteringsfasen (Cullberg, 2006). 
 
Dom två första faserna utgör tillsammans krisens akuta fas. Under chockfasen håller 
individen verkligheten ifrån sig med all kraft då det ännu inte öppnats någon väg att ta 
in det inträffade. Ett sätt att hålla verkligen ifrån sig är genom förnekelse. Ofta kan den 
drabbade vara ytligt välordnad men att det under ytan råder ett kaos. Chock, rädsla och 
förvirring karaktäriserar chockfasen. Patienterna kan efteråt ha svårt att minnas vad som 
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sagts eller skett. Chockfasen varar alltifrån ett kort ögonblick till några dygn. 
Chockfasen övergår sedan i reaktionsfasen som karaktäriseras av att patienten inte 
längre kan hålla ifrån sig eller förneka det som inträffat, den drabbade tvingas öppna 
ögonen för det som skett. Individen börjar reagera genom att älta det som hänt om och 
om igen och försöker samtidigt tillskriva det inträffade en mening. Frågorna man 
vanligtvis ställer sig är: Varför? Varför skulle det drabba just mig? Reaktionsfasen kan 
vara alltifrån några veckor till någon månad efter det inträffade (Cullberg, 2006). 
 
Under den tredje fasen, reparationsfasen, börjar patienten att anpassa sig till 
verkligheten och kan acceptera det som hänt. Under den här fasen finns ofta intresse för 
konstruktiva lösningar och på ett mer nyanserat sätt ser man nu sitt eget ansvar. Denna 
fas kan vara upp till ett år efter den traumatiska händelsen. Under den sista fasen, 
nyorienteringsfasen, är upplevelsen av den traumatiska händelsen under kontroll. De 
flesta patienter bearbetar på ett naturligt sätt den traumatiska kris som hjärtinfarkt ofta 
innebär och kan oftast anpassa sig till sin nya livsstil (Sjöberg, 2005).  

Vårdande utifrån ett livsvärldsperspektiv 

Genom livsvärldsteorin betonas just människors erfarenheter och upplevelser. 
Livsvärlden är den levda världen. Det är i den som människan arbetar, tycker, tänker, 
älskar, hatar, men också där människan söker mening och livsinnehåll och så vidare. 
Med livsvärlden som ansats är målsättningen att förstå världen såsom den visar sig, utan 
att förminska, förringa eller våldföra sig på den (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 
& Fagerberg, 2003). 
 
Med livsvärlden som ansats i vårdandet krävs ett förhållningssätt där patientens levda 
verklighet bejakas. Livsvärldsperspektivet i vårdandet kräver att människors 
vardagsvärld uppmärksammas. Livsvärldsperspektivet innebär även att försöka förstå 
och beskriva världen, så som den erfars av människor. Genom patientens berättelse kan 
vårdaren få tillgång till patientens erfarenheter och upplevelser av bland annat lidande, 
vårdande och/eller vad som kan erbjuda välbefinnande och hälsa hos patienten. Varje 
erfarenhet eller upplevelse hos den enskilde är unik (Dahlberg et al., 2003).  
 
Om vårdpersonal vill veta hur något upplevs av någon så behöver vårdaren enligt 
Bengtsson (2004) gå till dem och fråga, men det kräver också att vårdaren är såpass 
öppen och följsam, att patienterna vill och vågar delge sina erfarenheter. För att kunna 
se varje individs unikhet är det enligt Dahlberg et al. (2003) också viktigt att vårdaren 
försöker möta patienten så förutsättningslöst som möjligt, samtidigt som vårdaren måste 
vara medveten om att vi aldrig är helt förutsättningslösa eftersom vårdaren alltid har 
någon form av förförståelse. Den öppna hållningen kräver därför att vårdaren hela tiden 
medvetet strävar efter att medvetandegöra och reflektera över sin egen förförståelse. 
 
Enligt Sjöberg (2005) och Haugland et al. (2002) kan akut hjärtinfarkt utlösa en 
existentiell kris hos den drabbade. Livsvärldsperspektivet är av betydelse i mötet med 
varje unik individ, vilket också innebär att möta den unika individen så 
förutsättningslöst som möjligt (Dahlberg et al., 2003). Detta är också något som bör 
prägla sjuksköterskan i den stunden hon/han ger information till patienten.  
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Hjärtinfarkt- akut kranskärlssjukdom 

Akut kranskärlssjukdom omfattas av tillstånd som förorsakas av plötsligt försämrat 
blodflöde i ett av hjärtats kranskärl med akut syrebrist som följd i det kärlets 
försörjningsområde i hjärtmuskeln. Akut kranskärssjukdom omfattas av akut 
hjärtinfarkt, instabil angina pectoris och plötslig kardiell död till följd av allvarlig 
rytmrubbning. Om syrebristen i hjärtat leder till en bestående skada talar man om akut 
hjärtinfarkt, om inte, så talar man om instabil angina pectoris (Wallentin & Stenestrand, 
2005; Socialstyrelsen, 2008).  
  
Hjärtinfarkt innebär således att den delen av hjärtmuskeln som normalt får sin 
försörjning genom tilltäppta kärlet drabbas av total syrebrist, vilket gör att cellerna dör 
och går i nekros och kan inte återbildas igen (Persson, 2003). Det klassiska insjuknandet 
vid akut hjärtinfarkt är en ihållande intensiv tryckande smärta i bröstet som varar mer än 
15 minuter och som inte lindras av nitroglycerin och är orsakat av denna syrebrist som 
utvecklas i infarktområdet, men i många fall är bilden inte lika typisk (Haugland et al., 
2002; Socialstyrelsen, 2008).  

Behandling 

Den medicinska behandlingen vid hjärtinfarkt går ut på att minska infarktutvecklingen 
samt risken för allvarliga komplikationer. Den innefattar att lindra fysiska symtom 
(Wallentin & Stenestrand, 2005). Den infarktbegränsande behandlingens syfte är att få 
igång blodflödet till den hotade hjärtmuskulaturen, vilket sker genom ett omedelbart 
öppnande av ett tilltäppt kranskärl. De metoder som står till buds är att kärlet öppnas 
upp med hjälp av ett kateterburet kranskärlsingrepp, blodproppslösande läkemedel eller 
bypass-kirurgi (Wallentin & Stenestrand, 2005). 
 
Tidsfaktorn är av mycket stor betydelse vid behandling av hjärtinfarkt. Det är viktigt att 
behandlingen startas igång så snart som möjligt (Socialstyrelsen, 2008). Enligt 
Haugland sker 60- 80% av vävnadsförstörelsen sker redan under de första 4-6 timmarna 
efter att smärtan satt in. Infarktförloppet fortsätter därefter, men i ett mer långsamt 
tempo. Själva vävnadsförstörelsen pågår upp mot cirka 12 timmar. 

Orsaker 

Den helt dominerande orsaken till akut kranskärlssjukdom är arterioskleros eller 
åderförkalkning (Nilsson, 2005). Vid akut hjärtinfarkt sker en bristning i ett 
åderförkalkat plack i ett av kranskärlen samt en pålagring av en blodpropp som helt 
täpper till eller försvårar blodflödet (Wallentin & Stenstrand, 2005).  Arterioskleros är 
en sjukdom som angriper stora och medelstora artärer i kroppen. Förutom hjärtats 
kranskärl angrips exempelvis även aortan och halskärlen. Arterioskleros angriper 
kärlväggens innersta lager, intiman. Till en början sker inlagring av fettceller och 
inflammatoriska celler följt av en tilltagande fibrosutveckling. Arteriosklerotiska plack 
innebär att sjukdomen inte angriper hela kärlet, utan fläckvis, på delnings- eller 
förgreningsställen där flödet är långsammare och mer sårbara (Nilsson, 2005). Ordet 
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arterioskleros härstammar från grekiskan och kan översättas med hård gröt 
(Nationalencyklopedin, 2007). 

Riskfaktorer  

I samband med hjärtkärlssjukdom finns ett flertal olika riskfaktorer som styr 
utvecklingen av arterioskleros. De vanliga och välkända riskfaktorerna ligger bakom 
mer än 80% av alla hjärtinfarkter i världen. Riskfaktorerna är höga blodfetter, bukfetma, 
rökning, diabetes, hypertoni, psykosocial stress, lågt intag av frukt och grönsaker samt 
fysisk inaktivitet (Timmins & Kaliszer, 2002). Riskfaktorerna verkar synergistiskt, 
vilket betyder att ju fler riskfaktorer du bär på samtidigt desto större risk löper du att 
insjukna i hjärtinfarkt (Israelsson, 2005).  

Rehabiliteringen 

Rehabilitering är ett begrepp som i vissa fall framställs som synonymt med 
sekundärpreventionen, men rehabilitering är mer förknippat med en strävan efter att 
återföra en person med genomgången hjärtinfarkt till den fysiska, psykiska och sociala 
förmåga de hade innan de blev sjuka (Israelsson, 2005). Enligt Socialstyrelsen (2008) 
handlar det också om att återföra en person till ett liv i balans och att den drabbade skall 
känna delaktighet i samhället.   
 
Sekundärprevention är de åtgärder som görs för att förebygga återfall av hjärtsjukdomen 
och är en viktig del inom hjärtrehabiliteringen (Socialstyrelsen, 2008). 
Sekundärprevention åstadkoms genom livsstilsförändringar och genom medicinsk- 
och/eller kirurgisk behandling. Sedan 1980-talet har antalet insjuknanden och antal döda 
minskat i akut hjärtinfarkt. Detta anses bero på läkemedelsutvecklingen, införandet av 
nya behandlingsmetoder och inte minst genom ett effektivt förebyggande arbete 
(Socialstyrelsen, 2008). Den sjunkande trenden avstannade i början av 2000- talet och 
anses bero på de nya diagnoskriterier som då infördes. Resultatet blev att antalet 
rapporterade fall av hjärtinfarkt från slutenvården ökade (Wallentin & Stenestrand, 
2005). 
 
Sjuksköterskans insatser inom hjärtrehabiliteringen är av mycket stor betydelse. 
Sjuksköterskan måste kunna undervisa, vägleda, uppmuntra och motivera patienten till 
livsstilsförändringar så att denne känner tillförsikt och tror på att hon/han kommer att 
klara av tillvaron efter utskrivningen För att kunna göra det, krävs det att sjuksköterskan 
har goda fackkunskaper, såväl teoretiska som erfarenhetsmässiga (Haugland et al., 
2002; Socialstyrelsen, 2008). 
 
Sjuksköterskan har dessutom en mycket mångsidig roll inom hjärtrehabiliteringen och 
ska klara av att hantera flertalet olika situationer. Sjuksköterskan fungerar som 
”spindeln i nätet” och ansvarar för att samordna, involvera och samarbeta med övrig 
hälsopersonal utifrån patientens behov (Fridlund, 2002). Då undervisningsområdena är 
många krävs tvärdisciplinära insatser (Haugland et al., 2002). 
 
Från allra första stund är det viktigt att sjuksköterskan stärker patientens förhoppning 
om att tillfriskna samt dennes vilja att leva vidare. Viktigt är att patienten känner att 
hon/han blir lyssnad på, att sjuksköterskan bryr sig om och visar förståelse. Ett lugnt 
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uppträdande i kritiska situationer leder till att patienten känner trygghet, men också för 
att patienten uppfattar sjuksköterskan som rutinerad och erfaren (Haugland et al., 2002).  
 
Vårdtiden för en akut hjärtinfarkt beräknas till 3-6 dygn, varför det är angeläget att 
rehabiliteringen startas igång så snart som möjligt efter ankomst till sjukhus. Det är av 
stor betydelse att sjuksköterskan snabbt kan bedöma vilket psykologiskt stöd och vilka 
rehabiliteringsinsatser patienten är i behov av (Sjöberg, 2005).  
 
Hjärtrehabiliteringen indelas i tre faser. Den första fasen startar redan på sjukhuset, 
vilket innebär tidig mobilisering och bedömning av riskfaktorer (Socialstyrelsen, 2008). 
Det är nu patientens individuella behov identifieras (Fridlund, 2002). En kartläggning 
över patientens resurser och begränsningar görs (Fridlund, 2002; Haugland et al., 2002). 
Under denna fas karaktäriseras sjuksköterskans roll av att vara en god lyssnare och en 
aktiv mottagare, men också av att vara rådgivare och informatör för patienten och 
dennes närstående (Fridlund, 2002). Det är också av stor betydelse att involvera 
patientens närstående. Det är under den här fasen som grunden läggs för en god och 
fortsatt god vårdrelation (Fridlund, 2002; Haugland et al., 2002). 
 
Den andra och tredje fasen är tiden efter vårdtiden på sjukhus. 
Rehabiliteringssjuksköterskan tar nu vid för fortsatt undervisning och coachning. Under 
den här fasen planeras även återgång till arbetet (Fridlund, 2002; Socialstyrelsen, 2008). 
Den tredje fasen är livslång och syftar till att motivera patienten att hålla fast vid de 
livsstilsförändringar som gjorts (Fridlund, 2002; Socialstyrelsen, 2008). 

Sjuksköterskans informerande och undervisande roll 

Vårdpersonal har enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982; 763) skyldighet att upplysa 
patienten om dennes hälsotillstånd, vården och behandlingen. Lagen säger också att 
patienten skall ges individuellt anpassad information. Hälso- och sjukvården skall också 
arbeta för att förebygga ohälsa, och patienten skall när det är lämpligt ges information 
om olika metoder för att förebygga sjukdom eller skada.  
 
Ordet information kommer från det latinska ordet informa`tio och betyder utbilda, 
undervisa eller att ge form åt något (Nationalencyklopedin, 2007). Att informera 
innebär att skapa, forma och anpassa (Wechse Selmer, 1997). Ordet patientundervisning 
är ett annat mångfasetterat begrepp. Enligt Friberg (2005) och Nationalencyklopedin 
(2007) är patientundervisning en informativ interaktion mellan vårdare och patient. Det 
betyder att genom undervisning stödja och vägleda patient samt närstående mot en 
högre grad hälsa och välbefinnande. Patientundervisning sker genom en balans mellan 
information, undervisning och rådgivning. Information och patientundervisning kan i 
vissa fall behandlas som synonyma begrepp eftersom de går in i varandra (Wechse 
Selmer, 1997), vilket även valts i detta arbete. I huvudsak används ordet information i 
denna uppsats. 
 
Delar av den information som patienterna tillhandahåller utgår ifrån de internationella 
och nationella riktlinjer som finns för patienter som drabbats av akut 
kranskärlssjukdom. Många lokala vårdprogram finns utöver det, vilka stödjer sig på 
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dessa riktlinjer (Socialstyrelsen, 2008). Informationen innefattar information om 
sjukdomen, riskfaktorer, livsstilsråd, psykologiska aspekter, medicinering, 
stresshantering och om olika symtom. Informationen ska vara stödjande, uppriktig och 
lättförstålig för patienten (Oterhals, Hanestad, Geir & Hanssen, 2006). 
Patientinformation syftar till att patienten skall tillägna sig kunskap så att hon eller han 
kan klara av att hantera en förändrad livssituation, och som på sikt förhoppningsvis 
leder till en ökad egenvårdsförmåga och/eller någon form av förändrat beteende 
(Friberg, 2005). Informationen syftar också till att minska oro, ångest och tvetydighet 
för den drabbade (Wechse Selmer, 1997; Oterhals et al., 2006). 
 
Det är skillnad på formell och informell information. Med formell information menas 
att information är en planerad aktivitet och som följer en bestämd process och struktur. 
Formell information i vårdandet är vanligtvis knutet till vårdavdelningens rutiner. Det 
kan röra sig om information på ronden eller patientundervisning i grupp samtidigt som 
den typen av information oftast är standardiserad (Wechse Selmer, 1997). 
 
Informell information är däremot en oplanerad aktivitet, som inte knutet till någon 
bestämd process utan sker spontant. Den informella informationen äger ofta rum i det 
nära omvårdnadsarbetet mellan vårdare och patient (Wechse Selmer, 1997; Friberg, 
Pilhammar-Andersson & Bengtsson, 2005). Undervisningen sker när lämpligt tillfälle 
dyker upp, exempelvis när patienten ställer en fråga (Friberg, 2005). Fördelen är då att 
vårdaren kan tillgodose patientens informationsbehov här och nu (Wechse Selmer, 
1997; Friberg et al., 2005). Enligt Wechse Semer (1997) är det många författare som 
menar att sjuksköterskan innehar en nyckelroll gällande patientundervisning eftersom 
sjuksköterskan oftast är den i hälsoteamet som har närmast kontakt med patienten under 
dygnets alla timmar. Sjuksköterskan finns oftast tillgänglig och har då möjlighet att 
undervisa patienten när hon/han har behov av det. Patientundervisning utgör en viktig 
del i omvårdnadsarbetet och är en sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter (Wechse 
Selmer,1997; Friberg et al.,2005).   
 
I Fribergs et al. (2005) studie, belystes den informella undervisningen samt pedagogiska 
dimensioner i vårdandet. Två olika kategorier framkom. Den första kategorin beskriver 
det pedagogiska möte, där sjuksköterskan och patienten befinner sig på ”samma nivå”. 
Sjuksköterskan tillåter sig då att vara öppen och följsam inför vad patienten vill veta, 
patientens livsvärld bejakas och sjuksköterskan ser patienten som en lärande individ. En 
dialog utvecklas emellan dem, vilket leder till en rad positiva effekter för patienten och 
dennes inlärning. Den andra kategorin karaktäriseras av en slags misslyckad dialog, där 
sjuksköterskan och patienten befinner sig på ”olika nivåer”. Det handlar då mer om att 
ställa frågor och få svar. Sjuksköterskan saknar således förmågan att sätta sig in 
patientens livsvärld. I det mötet finns en risk i att sjuksköterskan inte uppfattar eller ser 
vad patienten vill veta. 
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PROBLEMFORMULERING 

Att drabbas av hjärtinfarkt är för många förenat med oro och ångest. Patienter kan 
hamna i en akut kris till följd av sjukdomen. Livet tar plötsligt en ny vändning och anses 
av många inte längre lika självklart. Ett tydligt samband finns mellan livsstil, 
utvecklande av och risken för återinsjuknande i sjukdomen. 
 
Patientinformation utgör en viktig del i vården och rehabiliteringen av 
hjärtinfarktpatienten. Sjukvårdspersonal har också skyldighet enligt lag att upplysa 
patienten om tillstånd, vård och behandling samt att informera om de olika metoder som 
finns för att förebygga sjukdom. Informationens liksom vårdandets yttersta mål är att 
vägleda patienten mot en högre grad av hälsa och välbefinnande och att minska eller 
förhindra lidande. 
 
Vårdtiden för en okomplicerad hjärtinfarkt beräknas till 3-6 dagar. Under den här 
relativt korta vårdtiden ska patienten hinna landa i sin nya situation och hinna ta till sig 
given information. Då en stor del av den information som ges till hjärtinfarktpatienter 
faller inom sjuksköterskans ansvarsområde samtidigt som information anses vara en av 
sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter, är det betydelsefullt att öka kunskapen och 
förståelsen utifrån patienters perspektiv på information. Genom ökad kunskap och 
förståelse för hur patienter upplever den information som ges i samband med 
hjärtinfarkt, under vårdtiden på sjukhus, ökar möjligheten att tillgodose patienters 
informationsbehov.  
 
SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av information i samband med hjärtinfarkt, 
under vårdtiden på sjukhus. 
 
METOD 

Uppsatsen är en litteraturstudie där sju kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserats som 
beskriver patienters upplevelser av information i samband med hjärtinfarkt, under 
vårdtiden på sjukhus. Kvalitativa studier har ökad förståelse som yttersta mål, vilket 
innebär att man vill öka förståelsen för det valda fenomenet. Med kvalitativa studier 
som utgångspunkt kan vi bättre förstå vad exempelvis lidande eller hälsa innebär för 
patienten och hur vi som vårdpersonal kan möta patienters olika behov, förväntningar, 
upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2006). 
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Datainsamling 

Inklusionskriterier vid artikelsökningen var vårdvetenskapliga kvalitativa artiklar som 
svarade mot studiens syfte: upplevelser av information i samband med hjärtinfarkt, 
under vårdtiden på sjukhus. Artiklarna skulle också vara ”peer-reviewed” och inte mer 
än tio år gamla. Det kändes viktigt att artiklarna inte skulle vara mer än tio år gamla då 
vården, rehabiliteringen och behandlingen av hjärtinfarktpatienter är under ständig 
utveckling. Samtliga artiklar skulle också vara gjorda inom västvärlden, dels på grund 
av den likvärdiga livsstilen, men också för att länderna i västvärlden följer 
gemensamma internationella riktlinjer för vård och behandling av patienter med akut 
kranskärlssjukdom. Inga avgränsningar gjordes gällande kön. 
 
Den inledande litteratursökningen startade med en manuell sökning i tidskriften ”Vård i 
Norden” och i databasen SweMed+ för att få en första överblick om vad som 
publicerats på nära håll. Detta gav dock inga användbara artiklar. Under den här 
inledande fasen valdes även lämpliga sökord ut och som sedan översattes till engelska 
med hjälp av engelska lexikon och synonymlistor för att kunna söka i internationella 
databaser. Sökningen av vårdvetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Cinahl och 
Pubmed. De inledande sökorden som användes var myocardial infarction, coronary 
heart disease, patient, experience och information, vilket gav många träffar och fick 
därför begränsas genom att kombineras på olika sätt. Två artiklar svarade mot studiens 
syfte och inkluderades. Sökningen fortsatte därefter med sökorden information need, 
understanding, teaching, education, qualitative, knowledge i tillägg till sökorden 
myocardial infarction, coronary heart disease, patient, även dessa sökord användes i ett 
flertal olika kombinationer som resulterade i tre användbara artiklar. Kedjesökningar 
utifrån artiklarnas referenslistor gav ytterligare en artikel. Denna kombination av sökord 
resulterade i flest användbara artiklar. För att finna fler artiklar kompletterades denna 
kombination av sökord med sökorden rehabilitation, lifestyle changes, care, vilka 
tillsammans med de andra sökorden också användes i ett flertal olika kombinationer och 
som resulterade i ytterligare en artikel som kunde användas i resultatet. Utöver 
kedjesökningar utifrån referenslistor, har även sökningar gjorts via länkar till artiklarna 
samt på författare. Detta gav dock inga fler artiklar som kunde inkluderas. I hopp om att 
finna fler artiklar har även sökningar gjorts i tidskrifterna: European Journal of 
Cardiovascular Nursing, Journal of Advanced Nursing och Patient Education and 
Cuonselling, inga nya artiklar kunde inkluderas. Cirka femtio abstracts har lästs igenom, 
varav cirka femton artiklar lästs igenom mer noggrant. Totalt har sju artiklar analyserats 
och som utgör resultatet i denna litteraturstudie. Fyra av artiklarna är nordiska, en är 
från Canada och två är från Storbritannien. Artiklarna är publicerade mellan åren 1998-
2005.  

Dataanalys 

Evans (2003) analysmetod ligger till grund för analysen av de sju kvalitativa artiklar 
som litteratursökningen gav. Modellen bygger på en process där materialet analyserats 
från helhet till delar till att bli en ny helhet utifrån de valda artiklarnas resultat. 
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Artiklarna lästes först igenom upprepade gånger för att förstå helheten i sammanhanget. 
Fokus ligger på både delarna och helheten i artiklarna. Därefter lästes de mer ingående 
och resultaten i studierna granskades i detalj. Nyckelfynd identifierades och plockades 
ut som sedan skrevs ner på ett papper. Nyckelfynd med liknande innehåll 
sammankopplades med varandra och som sedan bildade ett gemensamt tema. Fem 
teman bildades, varav två teman innehåller subteman. Temana och subtemana är en 
sammanställning av det nya resultatet och som tillsammans bildar en ny helhet. 
Patienters upplevelser av information i samband med hjärtinfarkt, under vårdtiden på 
sjukhus beskrivs utifrån de nya temana. I löpande text sammanfattas vad varje tema 
kännetecknas av, och som förstärkts med citat för att tydliggöra innehållet i texten. 
Citaten är skrivna på artikelns originalspråk. 
 
 

RESULTAT  

Resultatet presenteras utifrån fem teman, två av temana innehåller subteman. Följande 
teman framkom: 
 
• Upplevelser av alltför generell information 
• Upplevelser av informationens innehåll och information som anses viktig, 

subteman: Medicinsk information, Livsstilsråd 
• Svårigheter att ta till sig information, subteman: Tidpunktens betydelse för 

information, Betydelsen av rätt mängd information 
• Metoder och hjälpmedel som tydliggör informationen 
• Det pedagogiska mötets betydelse vid information 

Upplevelser av alltför generell information 

Av Gambling (2003), Hanssen, Nodrehaug och Hanestad (2005), Johansson, Dahlberg 
och Ekebergh (2003) samt Roebuck, Furze och Thompsson (2001) studier framgår 
tydligt att patienterna många gånger upplever informationen som alltför generell eller 
standardiserad. Patienterna menade att informationen kan vara så generaliserad att den 
inte kan översättas till den egna situationen. En patient i Gamblings (2003) studie 
berättade följande; 
 
”I came home and the doctor had said take it easy for a while but keep moving around 
and what I did. Looking back I probably could have done more sooner, but I was given 
general advice and I followed it” (Gambling, 2003, sid. 71).  
 
Trots den alltför generella informationen ansåg patienter i Hanssen et al. (2005) studie 
att den här typen av information ändå var betydelsefull. En patient uttryckte sig så här; 
 
”The information was all right, although it was of a general nature, I guess it has to be 
like this since it has supposed to suit all patients” (Hanssen et al., 2005, sid. 39). 
 

 12



Den generella informationen kunde av vissa upplevas som reprimander“simply too 
much one is not allowed to do” (Johansson et al., 2003 sid. 233). Informationen blev då 
en börda istället för att vara stödjande och hjälpande och som i sin tur bidrog till att 
vissa patienter blev ännu mer osäkra om hur de skulle klara av sina framtida liv 
(Johansson et al., 2003). Vidare beskrev patienter i Hanssens et al. (2005) studie vissa 
svårigheter med att använda den generella informationen och den kunskap de fått på 
sjukhuset i förhållande till de specifika problem de stötte på när de väl kommit hem 
igen. 
 
Gemensamt uttrycktes en önskan om mer individuellt anpassad information. Patienterna 
önskade information utifrån patientens perspektiv och utifrån den enskildes behov av 
information (Roebuck et al., 2001; Gambling, 2003; Johansson et al., 2003; Hanssen et 
al., 2005). Patienter i Johanssons et al. (2003) studie menade att individuell information 
skulle ha skapat en känsla av värdighet, och att bli sedd som en enskild individ. Vidare 
menade de att individuell information även skulle bidragit till ökad delaktighet i den 
egna hälsoprocessen samtidigt som den skulle ha upplevts mer stödjande. 
 

Upplevelser kring informationens innehåll och information som anses 
viktig 

Medicinsk information 

Patienterna upplevde att personalen många gånger fokuserade på att informera om 
provsvar och resultat utifrån olika undersökningar och utan att egentligen förklara 
vilken betydelse det hade för den enskildes välbefinnande och tillfrisknande (Gambling, 
2003; Johansson et al., 2003). Andra menade att de fick alldeles för detaljerad 
information i förhållande till vad de ville veta. De var bland annat inte intresserade 
information om den bakomliggande patofysiologin till sjukdomen (Hanssen et al., 
2005). I Bergman och Berterös (2001) studie fanns dock de som ansåg det motsatta och 
menade att detaljerad information var intressant eftersom det gav möjlighet att lära sig 
mer om sjukdomen. De menade att det var viktigt förstå sambandet mellan 
bakomliggande orsaker och uppkomst av sjukdomen, eftersom det underlättade 
förståelsen för eventuella livsstilsförändringar. Istället för medicinsk information 
efterfrågades information om känslomässiga reaktioner efter en hjärtinfarkt, samt 
information om hur det kan vara att komma hem igen (Johansson et al, 2003). Andra 
patienter upplevde dessutom att personalen fokuserade alldeles för mycket på att 
informera om det som är sjukt istället för de positiva möjligheterna. De menade att för 
mycket fokus på det som är sjukt kunde göra livet svårare än vad det behövde vara 
(Hanssen et al., 2005). 
 
Trots upplevelser av alldeles för detaljerad och medicinskt inriktad information så 
menade patienterna att information om hjärtinfarktens storlek var den information som 
var mest betydelsefull i det tidiga skedet. De var viktigt att få reda på hjärtinfarktens 
storlek samt hur skadan skulle komma att påverka den enskilde. De upplevdes också 
viktigt att få reda på hur chanserna såg ut för återhämtning och hur snart de skulle vara 
tillbaka till sitt tidigare normala liv (Yamada & Holmes, 1998; Gambling, 2003; 
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Hanssen et al., 2005). Vissa upplevde dock vissa svagheter beträffande den här 
informationen, varför mer tydlig information efterfrågades (Gambling, 2003; Hanssen et 
al., 2005). Annan medicinskt viktig information var information om symtom och 
tillvägagångssätt vid nya bröstsmärtor samt information om hur Nitroglycerin skulle 
användas (Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). 
 
Patienter upplevde även läkemedelsinformation som mycket viktig (Bergman & 
Berterö, 2001; Roebuck et al., 2001; Johansson et al., 2003; Ostergaard Jensen & 
Petersson, 2003). De upplevde det viktigt med kunskap om varför de måste ta vissa 
mediciner, förväntade effekter och biverkningar på både kort och lång sikt. Patienterna 
kunde tänka sig att ta mediciner bara de förstod varför (Bergman & Berterö, 2001; 
Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). Flera patienter ansåg sig dock ha begränsad 
kunskap om sin medicinering (Roebuck et al., 2001; Johansson et al., 2003).  

Livsstilsråd 

Det fanns en stor oro och rädsla över att återinsjukna hos patienterna. Den information 
som bäst kunde möta denna oro var information om olika livsstilsråd. Det upplevdes 
oerhört viktigt att få kunskap om vad man själv kunde göra för att minska risken för att 
återinsjukna. Det gav en känsla av kontroll och möjlighet till att påverka sin situation 
(Yamada & Holmes, 1998; Roebuck et al., 2001; Gambling, 2003; Ostergaard Jensen & 
Petersson, 2003). 
 
” But the most important of all is to get information about what you have to do, in order 
to avoid another coronary…” (Ostergaard Jensen & Petersson, 2003, sid. 129). 
 
Information om rökstopp upplevdes inte lika viktigt då många redan kände till det 
ohälsosamma sambandet mellan rökning och hjärtinfarkt (Bergman & Berterö, 2001; 
Roebuck et al., 2001). Dessutom ansågs att hjärtinfarkten i sig var en drivkraft till 
rökstopp, vilket bidrog till att de ansåg sig inte behöva så mycket information (Roebuck 
et al., 2001).  
 
Däremot så upplevdes information om fysisk aktivitet oerhört betydelsefull (Yamada & 
Holmes, 1998; Bergman & Berterö, 2001; Roebuck et al., 2001; Gambling, 2003; 
Hanssen et al., 2005). Det fanns en stor rädsla och osäkerhet över att röra på sig. Många 
var rädda att just fysisk aktivitet skulle utlösa en ny hjärtinfarkt, vilket bidrog till att 
denna information upplevdes som särskilt viktig (Roebuck et al., 2001; Gambling, 
2003; Hanssen et al., 2005). Dessutom menade patienterna att det var viktigt att 
anhöriga fick ta del av den här informationen, i annat fall kunde de bli alldeles för 
överbeskyddande och påverkade rehabiliteringen i negativ riktning. Andra menade att 
anhörigas rädsla och deras överbeskyddande attityd påminde alltför mycket om den 
egna rädslan, vilket kunde bli en belastning (Roebuck et al, 2001; Hanssen et al, 2005). 
 
Information om kost upplevdes också viktig (Yamada & Holmes, 1998; Bergman & 
Berterö, 2001; Roebuck et al., 2001; Gambling, 2003; Hanssen et al., 2005). När det 
gäller kosten så var det många som redan visste att de borde äta mer fettsnål mat. De 
menade på att de saknade kunskap om tillvägagångssätt och förslag på alternativ kost, 
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varför denna information efterfrågades (Roebuck et al., 2001; Gambling, 2003; Hanssen 
et al, 2005).  
 
Bristande information gällande livsstilsråd framkom dock (Roebuck et al., 2001; 
Gambling, 2003; Hanssen et al., 2005). Patienterna saknade framför allt tydliga mål 
som information om hur mycket eller hur lite man kunde göra av allting (Roebuck et al., 
2001; Gambling, 2003). 
 
“I knew I was supposed to exercise, but how much was too much?” (Gambling, 2003, 
sid. 71). 
  
Vad som upplevdes svårt enligt patienter i Gamblings (2003) studie var att de fick 
information om flera livsstilsråd på en och samma gång, vilket upplevdes helt orimligt. 
De menade på att det bara går att fokusera på en livsstilsförändring i taget. Andra hade 
dessutom en känsla av att alla patienter fick samma livsstilsråd oavsett den enskildes 
olika förutsättningar och tidigare livsstil (Gambling, 2003; Johansson et al., 2003), 
varför mer individuellt anpassade livsstilsråd efterfrågades (Bergman & Berterö, 2001; 
Roebuck et al., 2001; Gambling, 2003; Johansson et al., 2003; Hanssen et al., 2005). 
Vissa patienter upplevde också vissa pekpinnar och förbud gällande livsstilsråden, och 
menade på att sådan information inte nådde någon större framgång (Bergman & Berterö 
,2001; Johansson et al.,2003).  
 
Patienter i Yamada och Holmes (1998) studie upplevde däremot motsatsen och kände 
sig mycket nöjda med informationen om olika livsstilsråd. En av patienterna beskrev det 
så här; 
 
 “I particularly noted…that the instructions that was given when you left hospital and 
even before you left hospital was very clear…precise. I noticed not only myself but some 
of the bedmates that I had in the room who were given instructions that they could 
clearly understand and knew were they were at, the knew the damage, they knew the 
restrictions, what they should do, what they should’nt do, including myself, what you 
should eat, what you shouldn’t eat” (Yamada & Holmes, 1998, sid. 9 ).  
 

Svårigheter att ta till sig information 

Tidpunktens betydelse vid information   

Patienterna upplevde att de många gånger varit alldeles för chockade och förvirrade för 
att komma ihåg allt som hade sagts. De beskrev att de vid vissa tillfällen varit mer eller 
mindre mottagliga för information under vårdtiden. Vid de tillfällen de inte varit 
mottagliga för information upplevdes det extra svårt att ta till sig och förstå given 
information (Gambling, 2003; Johansson et al., 2003). Trots det upplevde flertalet av 
patienterna att information under själva vårdtiden ändå var oerhört betydelsefull och 
menade att det var ett sätt att försöka förstå det inträffade, även om det ansågs svårt att 
ta till sig under denna process (Yamada & Holmes, 1998; Bergman & Berterö, 2001; 
Roebuck et al., 2001; Gambling, 2003; Hanssen et al., 2005).  
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Många upplevde också att det hände så mycket under själva sjukhusvistelsen samtidigt 
som de var sjuka.  Den nya situationen och den främmande miljön bidrog till att de hade 
svårigheter med att tänka ut relevanta frågor att ställa till personalen, även om de 
uppmuntrades att göra det. Många tyckte det var svårt att veta vad de skulle fråga om, 
eftersom de inte befunnit sig i en liknande situation tidigare (Yamada & Holmes, 1998; 
Hanssen et al., 2005). Vissa patienter tyckte därför att så kallad passiv inlärning var ett 
bra sätt att lära sig under den allra mest akuta fasen. Det innebar en slags passiv dialog 
där vårdpersonalen berättade och att patienten lyssnade. En patient beskrev det så här 
vid två tillfällen; 
 
“As soon as I found out I had a heart attack. That’s when I started to learn….I didn’t 
ask them. They told me” (Yamada & Holmes, 1998, sid. 8).  
 
 “I couldn’t think of what to ask, so it is better if somebody tells it to you, because I 
didn’t know of what to ask” (Yamada & Holmes, 1998, sid. 8).  
 
Patienter upplevde även svårigheter med att ta till sig information vid utskrivningen, 
vilket berodde på den oro de kände inför hemgång och den osäkerhet de nu ställdes 
inför. Existensiella tankar och tankar som handlade om överlevnad var inte helt 
ovanliga (Gambling, 2003; Johanssons et al., 2003).  

Betydelsen av rätt mängd information 

Andra patienter upplevde att de fick alldeles för mycket information, vilket bidrog till 
att det var svårt att ta till sig information. De kunde känna sig överhopade med 
information och hade svårt att komma ihåg allt som sagts. Delar av den information de 
hade fått var som bortblåst. De kom ihåg max en eller två saker eller det som de själva 
upplevde viktigt (Gambling, 2003; Hanssen et al., 2005). Hos vissa kunde för mycket 
information även upplevas skrämmande och oroande (Johansson et al., 2003; Hanssen 
et al., 2005). Men det fanns även de som vacklade och kände sig osäkra över hur 
mycket information de egentligen ville ha. I ena stunden ville de ha mer och i andra 
stunder ville de inte ha mer information (Gambling, 2003). Vissa upplevde att de fick 
alldeles för mycket information vid ett och samma tillfälle och menade att det hade varit 
mycket bättre om personalen hade upprepat informationen och istället fördelat den över 
flera informationstillfällen (Hanssen et al., 2005; Gambling, 2003).  En patient i 
Yamada och Holmes (1998) studie berättade så här; 
 
“The whole days I was there is kind of mixed-up sort of thing. It is like a dream. I am 
not sure I could pinpoint everything that happened… I can’t tell you right now whether 
some of those conversations where with a dietician or with a physiotherapist” (Yamada 
& Holmes, 1998, sid. 8). 
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Metoder och hjälpmedel som tydliggör informationen 

I Hanssen et al., (2005), Gambling (2003) samt Yamada och Holmes (1998) studier 
framgår tydligt hur viktigt det är att informationen upprepas men också och att den 
fördelas över flera informationstillfällen. Patienterna ansåg även att olika 
informationsmetoder kunde underlätta förståelsen av den information som gavs. I tillägg 
till den muntliga informationen fick patienterna ta del av skriftlig information och 
filmundervisning, vilket upplevdes positivt (Yamada & Holmes, 1998; Hanssen et al., 
2005). En patient beskrev det så här: 
 
”They did go through it with me on a one-to-one basis and showed you a video. The 
reading was really a repetition, so you get it in three different ways. Eventually I think 
that most of it sinks in” (Hanssen et al., 2005, sid. 39). 
 
Vad som ytterligare kunde bidra till ökad förståelse enligt patienterna var när personalen 
visade en plastmodell av ett hjärta och/eller att de ritade bilder. På så vis kunde de exakt 
förstå var skadan satt. Den visuella informationen i kombination med den muntliga 
informationen gjorde att patienterna lättare kunde ta till sig och förstå det som sades 
(Yamada & Holmes, 1998). En patient uttryckte följande;  
 
”The best teaching experience was that nurse on X who came down and sat - she must 
have been there for half an hour - going over the whole thing and explaining everything 
to me and showing the plastic heart and where the damage was on my heart, and I 
could literally see it” (Yamada & Holmes, 1998, s. 9). 
 
Vad som också ansågs bra med den skriftliga informationen var att patienterna kunde ta 
med den hem och läsa igenom den lugn och ro och att anhöriga också kunde ta del av 
den (Yamada & Holmes, 1998; Roebuck et al., 2001).  
 
Vidare så upplevdes det viktigt att även anhöriga involveras i informationsprogrammen, 
även om detta inte handlar om ett ”hjälpmedel” i traditionell mening (Yamada & 
Holmes, 1998; Roebuck et al., 2001; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003; Hanssen et 
al., 2005). Enligt patienterna var det bra att anhöriga fick samma information som dom 
själva, vilket gjorde att anhöriga kunde de återberätta eller förtydliga det som hade 
sagts, om det var så att patienterna inte själva förstod eller kom ihåg vad som sagts 
(Yamada & Holmes, 1998; Roebuck et al, 2001; Hanssen et al., 2005).   

Det pedagogiska mötets betydelse vid information 

I den stunden då patienten och vårdpersonal hade möjlighet att sitta ner och prata mellan 
fyra ögon upplevdes oerhört viktigt av patienterna. Många ansåg att det var det bästa 
sättet att få information på, dels för att det gav möjlighet till att ställa enskilda frågor 
och få svar på det som de själva undrade över, men också för att den här informationen 
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blev mer individuellt anpassad. Patienterna menade att den här informationsformen gav 
en större känsla av delaktighet än vid information i grupp (Yamada & Holmes, 1998; 
Hanssen et al., 2005). 
 
Information och undervisning i grupp upplevdes negativt under vårdtiden på sjukhuset. 
Dels på grund av att alla fick samma information, men också för att det gav en känsla av 
osäkerhet. Dessutom ansåg många att de var tvungna till att inta en mer aktiv roll vid 
undervisning och information i grupp, genom att ställa frågor. Många vågade inte ställa 
frågor inför andra människor av rädsla för att göra bort sig. En patient sade så här; 
 
“You would like to ask questions, but for many people, standing up in a group is not an 
easy thing to do. You are afraid of making a fool of yourself, asking a naive question. 
You are afraid they would laugh at you” (Hanssen et al., 2005, sid. 40). 
 
Vad som också skattades högt, utöver det vårdpedagogiska mötet, var personliga 
erfarenheter. Deltagarna ville gärna ta del av andras erfarenheter och berättelser av 
samma sjukdom. Vissa tyckte att det bästa sättet att få olika perspektiv på sjukdomen, 
var genom att fråga vänner eller närstående i tillägg till den information vårdpersonalen 
gav (Gambling, 2003). 
 
De flesta patienter hade fullt förtroende för vårdpersonalen och upplevde att de hade 
hög kompetens (Yamada & Holmes, 1998; Bergman & Berterö, 2001; Hanssen et al., 
2005). Patienter i Roebuck et al. (2003) samt i Yamada och Holmes (1998) studier 
upplevde att just sjuksköterskan var en bra källa för information. En av patienterna i 
Yamada och Holmes (1998) studie upplevde dock motsatsen, som att sjuksköterskor var 
dåliga på att ge information. Han menade att sjuksköterskor inte kunde förklara en sak i 
taget, men också för att de hade dåligt med tid. Vidare så tyckte samma patient att 
information inte ingick i sjuksköterskans yrkesroll, utan att sjuksköterskan har en mer 
vårdande funktion och istället behövde ta hand om andra saker. 
 
I Hanssen et al. (2005) liksom i Yamada och Holmes (1998) studier arbetade personalen 
i team runt patienten, där flera olika personalkategorier ingick. De arbetade utifrån ett 
gemensamt post-infarkt program. Patienterna upplevde inga problem med att få 
information från olika personalkategorier utan tvärtom. De hade fullt förtroende för 
teamet kunde möta deras informationsbehov. 
 
Vad som också hade stor betydelse var att vårdpersonalen sade samma saker samt att de 
gav en enhetlig information. Det gav en känsla av trovärdighet. Patienter i Gamblings 
(2003) studie upplevde informationen motsägelsefull vid vissa tillfällen, personalen 
hade då sagt olika saker. En patient beskrev det så här;  
 
”I was told different things by different people. Much didn’t apply to me really. I found 
the whole experience confusing” (Gambling, 2003, s. 73).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ analysmetod överensstämmer väl med studiens syfte som var att 
beskriva patienters upplevelser av information i samband med hjärtinfarkt, under 
vårdtiden på sjukhus. Genom analys av kvalitativa artiklar som sammanställts till en ny 
helhet ökar kunskapen och förståelsen för det valda fenomenet (Friberg, 2006).  
  
Det fanns mycket forskning som belyser akut kranskärlssjukdom i stort, såväl 
kvalitativa som kvantitativa artiklar. Däremot så var utbudet av kvalitativa artiklar 
begränsat utifrån det fenomen jag valt att belysa, varför denna sökprocess tagit mycket 
tid i anspråk. Det var särskilt svårt att hitta artiklar som belyser information under 
vårdtiden på sjukhus. För mig kändes det ändå angeläget att få ökad kunskap och 
förståelse för hur just denna patientgrupp upplever information eftersom det är en stor 
och på många sätt en utsatt patientgrupp, för att därigenom bättre kunna tillgodose 
denna patientgrupps informationsbehov. 
  
Utöver de kvalitativa artiklar som inkluderats i föreliggande studie fann jag två 
kvantitativa artiklar. I dessa studier redovisades patienternas informationsbehov och 
vilken information de ansåg som viktigast efter en hjärtinfarkt. I bägge studier fick 
patienterna rangordna ett visst antal informationspunkter, från det viktigaste och nedåt. 
Bägge studier utgick från samma frågeformulär. Dessa kvantitativa artiklar 
överensstämmer med ett av temana i föreliggande studie. Jag har valt att återkomma till 
dessa studier under resultatdiskussionen. 
 
Det har varit en tidskrävande process att strukturera och sortera nyckelfynden utifrån 
artiklarna. Artiklarna och artiklarnas resultat har lästs igenom många gånger för att 
kunna se sammanhanget, men också för att kunna identifiera nyckelfynden i varje 
studies resultat.  Temana som bildades utifrån dessa nyckelord var också svåra att skilja 
åt då de gärna överlappade varandra.  
 
Stora likheter framkom mellan informanternas upplevelser gällande information i 
samband med hjärtinfarkt, under vårdtiden på sjukhus. Jag tror att det dels kan bero på 
att samtliga studier är gjorda inom västvärlden och att livsstilen är densamma, men 
också för att länderna följer gemensamma riktlinjer gällande vård och behandling av 
patienter med akut kranskärlssjukdom. En annan möjlig orsak kan vara att människans 
reaktionsmönster vid ett livshotande tillstånd är relativt likartat, även om individuella 
skillnader förekommer, vilket gör att patienterna gemensamt kan uppleva svårigheter 
med att ta till sig vid information under den här akuta fasen.  
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Resultatdiskussion 

Information utifrån ett livsvärldsperspektiv  

Upplevelser av generell information och behov av mer individuellt anpassad 
information löper som en röd tråd genom hela resultatet. Under arbetets gång har jag 
mer och mer insett betydelsen av individuellt anpassad information och att vårdande 
utifrån ett livsvärldsperspektiv möjliggör detta. Att förnekas individuellt anpassad 
information kan som resultatet tyder på i denna litteraturstudie innebära ett vårdlidande 
för patienten. Generell information kunde enligt Johansson et al. (2003) försvåra 
livssituationen i stället för att vara stödjande och hjälpande.  Eriksson (1994) menar att 
vårdlidande är det lidande som uppstår på grund av vårdande eller brist på vårdande och 
att vårdlidandet är ett onödigt lidande som med alla medel bör elimineras.  
 
Enligt Dahlberg (2002) kan vårdlidande uppstå hos patienten om fokus för vårdandet är 
förskjutet och är mer inriktat på avdelningens scheman och rutiner istället för att vara 
inriktat på varje patients individuella behov och önskningar. Liknande erfarenheter 
beskrivs av patienterna i resultatet, där patienterna också hade en känsla av att alla 
patienter fick samma information oavsett den enskildes olika förutsättningar och 
situation. Att följa avdelningsrutiner kan enligt Dahlberg (2002) och patienterna i 
resultatet få konsekvensen att förnekas att bli sedd som en lidande individ och att han 
eller hon inte släpps in i sin egen vårdprocess utan ställs utanför sitt eget vårdande och 
utan att förstå vad som händer. Dahlberg (2002) menar att det alltid är vårdarens ansvar 
att förhindra att ett vårdlidande uppstår, samt vårdarens skyldighet att ta reda på och 
reflektera över om patienten upplever ett vårdlidande eller ej. 
 
Eriksson (1994) menar att vårdlidande många gånger uppstår på grund av ett omedvetet 
handlande, bristande kunskap och en avsaknad av reflektion. Jag håller med om att ökad 
medvetenhet är av mycket stor betydelse i den stunden vårdpersonal ger information 
eftersom en ökad medvetenhet på ett naturligt sätt leder vidare till ökad reflektion och 
som i sin tur bidrar till att vi vårdare blir mer kritiska i vårt handlande.  
 
Det bästa sättet att tillhandahållas individuell information enligt patienterna i resultatet 
var i det pedagogiska möte där vårdpersonal och patienten ensamma kunde sitta ner och 
prata eftersom gav det möjlighet att ställa frågor och få svar på det man själv funderade 
över. Friberg et al. (2005) menar att det är genom den informella patientundervisningen 
som sjuksköterskan har störst möjlighet att tillgodose patientens informationsbehov, 
dels för att den oftast äger rum i det patientnära omvårdnadsarbetet, men också för att 
det ger möjlighet att svara på patientens frågor här och nu. Vidare menar Friberg et al. 
(2005) att i det informella vårdpedagogiska möte där patientens livsvärld bejakas, då 
sjuksköterskan öppen och följsam inför vad patienten vill veta, skapas en slags jämvikt 
dem mellan och som i sin tur möjliggör att en positiv dialog utvecklas. Friberg et al. 
(2005) menar att det är först då som sjuksköterskan kan tillgodose patientens 
informationsbehov samtidigt som det finns utrymme för sjuksköterskan, utifrån 
hennes/hans erfarenheter och kunskap, att delge den information som enligt 
sjuksköterskan är av betydelse för patientens tillfrisknande och välbefinnande.  
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Resultatet stämmer överens med Friberg et al. (2005) som menar att detta möte kan leda 
vidare till en rad positiva effekter. Det bidrar bland annat till att patienterna känner sig 
mer delaktiga i den egna hälsoprocessen och att det ger en känsla av värdighet samtidigt 
som den individuella informationen också upplevs mer stödjande och att den skapar 
trygghet. Den individuella informationen kan enligt Friberg et al. (2005) också bidra till 
att patienter kände sig sedda som lärande individer.  
 
Av resultatet framgår tydligt patienternas behov av individuellt anpassad information, 
vilket också stämmer överens med Hälso- och sjukvårdslagen (1982; 763) som säger att 
vårdpersonal ska tillhandahålla patienten individuellt anpassad information. Det känns 
viktigt att även lagen lyfts fram då jag tror att vi vårdare inte alltid är medvetna om att 
lagen finns och att vi dessutom bör se lagen som ett ”verktyg” för att bättre kunna 
tillgodose patienternas informationsbehov, även om det inte alltid skulle följa rådande 
rutiner på avdelningen.  

Hinder för information 

I resultatet beskriver patienter vissa hinder för att ta till sig information under vårdtiden, 
vilket bekräftas av Cullberg (2006). Han menar att ett livshotande tillstånd till följd av 
ett plötsligt insjuknande kan leda till att individen hamnar i en akut kris med chock och 
förvirring som följd, som sin tur kan leda till svårigheter med att efteråt komma ihåg 
vad som sagts eller skett under den tiden. Vidare menar Cullberg (2006) att varje 
ofrivillig vistelse på en institution, i detta fall på sjukhus, kan innebära en större eller 
mindre grad av integritetskränkning och ett uppgivande av den egna självständigheten, 
vilket än mer kan tydliggöra svårigheterna med att ta till sig information. Trots dessa 
upplevelser så menade patienterna att de ändå ville ha information eftersom det var ett 
sätt att försöka förstå det som inträffat. Haugland et al. (2002) bekräftar dessa 
erfarenheter, som säger att det är viktigt att informationen påbörjas redan under de 
första dagarna för att sedan kunna upprepa informationen. Haugland et al. (2002) menar 
att patienten måste både känna sig säker och trygg med att han/hon förstått 
informationen rätt.  
 
Vidare så beskriver patienterna i mitt resultat att de fick alldeles för mycket information 
samt för mycket information vid ett samma tillfälle, vilket också bidrog till att det var 
svårt att ta till sig information. Min erfarenhet säger att detta mycket väl kan stämma 
överens med den verksamhet jag arbetar inom, det är mycket information som ges i 
förhållande till den korta vårdtiden. På vår avdelning erbjuds alla hjärtinfarktpatienter 
ett sjuksköterske- återbesök cirka sju till tio dagar efter utskrivning. Under detta 
återbesök skulle delar av informationen kunna ges, istället för att pressa in allt under 
vårdtiden. Dessutom tror jag att patienter kan vara mer mottagliga för information då. 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982; 763) säger att vårdpersonal har skyldighet att ge 
information, samtidigt som den säger att den ska ges vid lämpligt tillfälle för patienten. 

Informationsbehov under vårdtiden 

Då resultatet både beskriver svårigheter att ta till sig information och att vissa delar av 
informationsinnehållet upplevs som mer eller mindre viktigt, är det angeläget att 
vårdpersonal prioriterar informationen utifrån patienternas informationsbehov under den 
korta vårdtiden. Mindre viktig information kan istället senareläggas eller kanske till och 
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med tas bort helt. I Timmins och Kaliszers (2003) och Turtons (1998) kvantitativa 
studier redovisades patienternas informationsbehov samt vilken information som 
upplevs som viktig efter en hjärtinfarkt. I bägge dessa studier fick patienterna rangordna 
ett visst antal informationspunkter, från det viktigaste och nedåt. Samma frågeformulär 
användes i studierna. Likheter som framkom mellan de båda kvantitativa studierna och 
mitt resultat, i fråga om vilken information som patienterna upplevde som viktig, var:  
 
• Information om hjärtinfarktens storlek eller skadans omfattning 
• Information om olika symtom som en hjärtinfarkt kan ge och vad man ska göra vid 

nya bröstsmärtor, samt hur Nitroglycerin skall användas.  
• Information om hur man förebygger risken för återinsjuknande. 
 
Likheter mellan dessa kvantitativa studier och mitt resultat, i fråga om vilken 
information som upplevdes mindre viktig, var: 
 
• medicinsk information som information om den bakomliggande patofysiologin till 

sjukdomen.  
 
Olikheter kunde också identifieras mellan ovan nämnda kvantitativa studier och mitt 
resultat. Detta gällde bland annat information om fysisk aktivitet, som upplevdes viktig 
enligt både mitt resultat och patienterna i Turtons (1998) studie, men som rankades lågt 
av patienterna i Timmins och Kaliszers (2003) studie. Andra olikheter som 
identifierades var att patienter i mitt resultat och Timmins och Kaliszers (2003) studie 
upplevde att läkemedelsinformationen var viktig till skillnad från patienterna i Turtons 
(1998) studie, där den här typen av information rankades lågt. Andra skillnader som 
framkom var att information om psykologiska faktorer upplevdes viktig av patienter i 
mitt resultat, men rankades lågt av patienterna i bägge de kvantitativa studierna.  
 
Vidare så menade patienter utifrån mitt resultat att information om rökstopp var mindre 
viktig eftersom de redan kände till att rökning var ohälsosamt. Persson (2003) menar att 
rökning anses vara den viktigaste riskfaktorn samtidigt som det är det billigaste och 
mest effektiva sättet att förhindra återinsjuknande. Med all respekt för patientens 
upplevelse, så kanske man ändå bör upplysa patienten om betydelsen av ett rökstopp, 
även om jag förstår att den här typen av information kanske kan upplevas som 
pekpinnar. I de fall patienten absolut inte vill ha den här typen av information så bör det 
självklart respekteras. Jag tror att många patienter också känner viss skuld och skam 
över just rökningen eftersom det är en så starkt bidragande orsak till insjuknandet. 
Skamkänslan enligt Wiklund (2003) är konsekvensen av en kränkt värdighet, som 
antingen framkallas av individen själv eller av en medmänniska. Därför bör vi vara 
medvetna om att inte ytterligare skuldbelägga patienten.  
 
I linje med patienternas erfarenheter tycker jag också att det är viktigt att fokusera på en 
livsstilsförändring i taget. Under den här inledande fasen av rehabiliteringen så handlar 
det mer om att starta igång rehabiliteringsprocessen, varför det inte finns någon 
anledning att ta itu med allt på en gång. Det är också viktigt, utifrån patienternas 
erfarenheter, att fokus för informationen inte bara ska ligga på det som är sjukt. Det 
låter rimligt att fokus för informationen också måste ligga på det som är friskt. Likaväl 
som riskfaktorer identifieras bör även friskfaktorer identifieras i form av individuella 
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resurser. Resurser enligt Wiklund (2003) är allt det som människan har till gång till för 
att hantera lidande och ohälsa samt för att främja sin egen hälsa. 

Närstående 

Annat som vi vårdare bör tänka utifrån patienternas erfarenheter och upplevelser är att 
även anhöriga bör involveras i samband med information. Enligt Fridlund (2002) är en 
god relation mellan familjen och sjuksköterskan nödvändig. De kan växla kunskap och 
erfarenheter i en öppen diskussion för att skapa en fungerande situation för patienten 
och familjen. Fridlund (2002) menar vidare att det är viktigt att förstå och se helheten 
kring patienten genom att involvera anhöriga. Sjöberg (2005) menar också att 
närståendes stöd är av stor betydelse, varför de bör involveras i ett så tidigt skede som 
möjligt. Hon menar att det är viktigt att även anhöriga har kunskap om sjukdomen, 
eftersom det bidrar till att minska oro och ängslan samt ger anhöriga en möjlighet att 
stödja patienten. Patienter enligt mitt resultat menade att anhöriga kunde bli till en 
belastning om de inte delgavs samma information, vilket sin tur kunde påverka 
rehabiliteringen i negativ riktning. Anhöriga är en viktig tillgång och resurs för 
patienters tillfrisknande. 

Visuell information i kombination med muntlig information 

Utifrån patienternas erfarenheter är det också viktigt att vårdpersonal använder olika 
hjälpmedel och informationsmetoder vid information eftersom den visuella 
informationen i tillägg till den muntliga informationen tydliggjorde det som sades. Detta 
är något som vi gör redan idag, men det är först nu som jag utifrån patienternas 
erfarenheter verkligen förstår hur viktig den är. Andra fördelar utifrån patienternas 
erfarenheter och upplevelser är att informationsbroschyren kan läsas vid lämpligt 
tillfälle, minskar risken för missförstånd, och att läsningen kan upprepas samt att 
anhöriga också kan ta del av den. 
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Implikationer 

För att sjuksköterskan ska kunna tillgodose patienternas informationsbehov under 
vårdtiden på sjukhus finns olika vårdhandlingar som kan möjliggöra detta utifrån vad 
som framkommit i resultatet i denna litteraturstudie. Dessa är: 
 

• att ge individuell information och inte i grupp.  
• att patientens livsvärld bejakas i den stunden sjuksköterskan ger information. 
• att ha kunskap och vara medveten om olika krisreaktioner till följd av sjukdom 

och samtidigt vara medveten om att individuella skillnader förekommer. 
• att prioritera vilken information som är nödvändig utifrån varje enskild individ. 
• att både upprepa och fördela informationen över flera informationstillfällen och 

inte ge för mycket information vid ett och samma tillfälle.  
• att delar av informationen kan senareläggas och ges vid återbesök hos 

sjuksköterska, cirka 7-10 dagar efter utskrivning från sjukhus.  
• att involvera anhöriga i informationen. 
• att använda olika metoder och hjälpmedel som förtydligar informationer 
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Bilaga 1           Översikt över analyserad litteratur                                               

 
 Perspektiv   

                
Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Living 
with experiences 
following a 
myocardial 
infarction 
 
Författare: 
Johansson, A., 
Dahlberg, K., 
Ekeberg, M. 
 
Tidskrift: 
European Journal 
of Cardiovascular 
Nursing 
 
Årtal: 2003 
 
Land: Sverige 

Vård- 
vetenskaplig 
      
 
 
                         

Syftet är att 
undersöka kvinnors 
upplevelser av att 
leva med 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk 
ansats. 
Åtta kvinnor 
intervjuades. 
Inga åldrar 
presenterades. 
 

Livet ansågs inte lika 
självklart längre. De 
vågade inte längre lita 
till sin sjuka kropp. 
Tankar om liv och död 
hade väckts. Livslidandet 
aktualiseras. Det ansågs 
viktigt att försonas med 
sjukdom och kropp för 
att återfå balans och 
välbefinnande i livet. 
Information och stöd 
upplevdes nödvändigt 
för att kunna uppnå 
detta, men deltagarna 
upplevde vissa brister i 
informationen. Mer 
individuellt anpassad 
information och 
information utifrån ett 
patientperspektiv 
efterfrågades.  

Titel: Health-
related quality of 
life after 
myocardial 
infarction: an 
interview study 
 
Författare: 
Roebuck, A., 
Furze, G., 
Thompson, D. R. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
advanced Nursing 
 
Årtal: 2001 
 
Land: 
Storbritanien 
 
 
 

Vård-
vetenskaplig 
 
 

Syftet är att 
undersöka och 
erhålla kunskap om 
effekterna av 
hjärtinfarkt kopplat 
till livskvalitè. 
 

Kvalitativ metod. 
31 patienter 
intervjuades i 
hemmet sex 
veckor efter 
utskrivning 
 

Sju huvudkategorier 
identifierades: Fysisk 
aktivitet, Symtom, 
Osäkerhet, 
Känslomässiga 
reaktioner, Beroende, 
Livsstilsförändringar, 
Oro över medicinering 
och biverkningar. De 
största problemen gällde 
fysiska symtom, 
känslomässiga 
reaktioner, men också ett 
missnöje över bristande 
information och stöd 
inom de olika områdena. 
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Titel: A 
qualitative study 
of information 
needs of acute 
myocardial 
infarction 
patients, and their 
preferences for 
follow-up contact 
after discharge 
 
Författare: 
Hanssen,T.A., 
Nodrehaug, J. E., 
Hanestad, B. R. 
 
Tidskrift: 
European Journal 
of Cardio-
vascular Nursing 
 
Årtal: 2005 
 
Land: Norge 
 

Vård- 
vetenskaplig 
 
 
 

Syftet är att 
undersöka 
informationsbehovet 
hos patienter med 
hjärtinfarkt och 
behovet av 
uppföljning efter 
utskrivning 

Kvalitativ metod. 
14 patienter 
intervjuades, 
varav två var 
kvinnor och 12 
män. Ålder 42-69 
år. Patienterna 
intervjuades i 
grupp, 
Focusgrupper, på 
sjukhus. 
Intervjuerna 
skedde vid två 
tillfällen efter 
utskrivning, två 
respektive fem 
månader efter 
utskrivning. En 
intervju guide 
följdes under 
intervjun som 
även 
kompletterades 
med spontana 
frågor.  
 

Tre huvudkategorier 
presenterades; 
Informationsbehov under 
vårdtiden, 
Informationsbehov tiden 
direkt efter hemkomst 
och informationsbehov 
tiden efter utskrivning. 
Studien bekräftar redan 
tidigare kända skillnader 
och brister mellan den 
information som 
förmedlas i förhållande 
till patienternas 
informationsbehov, 
varför det anses 
nödvändigt att vidta 
förbättringar gällande 
information och stöd till 
patienter efter 
hjärtinfarkt. 

Titel: A 
qualitative study 
into the 
informational 
needs of coronary 
heart disease 
patients 
 
Författare: 
Gambling, T.S. 
 
Tidskrift: 
International 
Journal of Health 
Promotion & 
Education 
 
Årtal: 2003 
 
Land: 
Storbritanien 

Vård-
vetenskaplig 
 
 

Syftet är att 
undersöka 
informationsbehovet 
hos 
hjärtinfarktpatienter, 
och utifrån resultatet 
utveckla en prototyp 
för informations- 
och 
utbildningsprogram. 

Kvalitativ metod. 
Patienterna 
intervjuades i fem 
Focus grupper, 
med sex till åtta 
personer i varje 
grupp. En övervikt 
av män. En kvinna 
på var femte man, 
vilket betyder ca 
sju kvinnor och 
cirka 30 män. 
Grounded Theory 
användes. 

Fem teman 
identifierades: Hantering 
av diagnos, Uppfattning 
om bakomliggande 
orsaker, Beteenden om 
att söka information, 
Livsstilsförändringar och 
Värderingar kring 
riskfaktorer kopplat till 
hjärtkärlsjukdom. 
Resultatet belyser vikten 
av individualisera 
informationen så långt 
det är möjligt för att 
hjälpa  
patienter att förstå och 
initiera egenvård. Timing 
vid information är också 
avgörande då 
informanterna beskrev 
att de var mottagliga för 
information vid olika 
tidpunkter under 
sjukdomsprocessen. 
Individuell information 
av god kvalitè måste 
erbjudas patienter då den 
efterfrågas. 
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Titel: 
Understanding 
the Experience: 
Patients 
Perceptions of 
postmyocardial 
Infarction 
Teaching 
 
Författare: 
Yamada, P., 
Holmes, V. 
 
Tidskrift: 
Progress in 
Cardio-vascular 
Nursing 
 
Årtal: 1998 
 
Land: Canada 
 

Vård- 
vetenskaplig 

Att under undersöka 
patienters 
upplevelser av ett 
post-
infarkt/undervisning
sprogram som 
används på 
sjukhuset. 
Syftet med studien 
var att få svar 
frågorna: 
Hur patienter 
upplever 
undervisning utifrån 
ett post-infarkt 
program? Dess 
betydelse kopplat till 
erfarenheterna av 
undervisning? 
Patienternas 
uppfattningar 
beträffande 
undervisning utifrån 
ett post-infarkt 
program? 
 

Kvalitativ metod. 
Sex patienter 
intervjuades, en 
kvinna och fem 
män. Intervjuerna 
skedde i grupp, 
indelat i två 
grupper med tre 
informanter i varje 
grupp. 
Intervjuerna 
skedde sex veckor 
efter utskrivning. 
En intervju guide 
följdes under 
intervjun som 
även 
kompletterades 
med spontana 
frågor. 

Samtliga deltagare ansåg 
att infarktprogrammet 
var till stor hjälp. Det 
bidrog till ökad kunskap 
och förståelse, samt att 
det underlättade att 
hantera sin sjukdom. Det 
var individuellt anpassat. 
Patienterna upplevde att 
olika undervisnings- 
metoder och hjälpmedel 
var till stor hjälp.  
Patienterna upplevde 
inga problem med att 
olika personal kategorier 
ingick i programmet.  
Patientundervisning/in-
formation upplevdes som 
en mycket viktig del i 
återhämtningsprocessen. 

Titel: You can do 
it if you set your 
mind to it: 
qualitative study 
of patients with 
coronary artery 
disease 
 
Författare: 
Bergman, E., 
Berterö, C. 
 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
Årtal: 2001 
 
Land: Sverige 
 
 

Vård- 
vetenskaplig 
 
 
 

Att få ökad kunskap 
och förståelse om 
vad det innebär att 
drabbas av 
hjärtkärlsjukdom 
och hur det påverkar 
den enskildes liv, 
och eventuella 
livsstilsförändringar. 

Kvalitativ metod. 
Åtta personer 
intervjuades. Tre 
kvinnor och fem 
män. 
Hermeneutisk 
analysmetod 
användes 

Tre teman identifierades 
: Orsaker till 
hjärtkärlsjukdom, 
Svårigheter med 
rehabiliteringen och 
Faktorer som har 
betydelse för en lyckad 
rehabilitering. De två 
viktigaste faktorerna för 
en lyckad rehabilitering 
enligt patienterna var, 
personligheten i 
kombination med externt 
stöd och information från 
sjukvården. Kunskap och 
förståelse upplevdes 
viktigt för att kunna gå 
vidare. 
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Titel: The illness 
experiences of 
patients after a 
first time 
myocardial 
infarction 
 
Författare: 
Ostergaard Jensen, 
B., Petersson, K. 
 
Tidskrift: Patient 
Education and 
Counselling 
 
Årtal: 2003 
 
Land: Danmark 
 
 
 

 
 

Vård- 
vetenskaplig 
 
 

 Syftet är att 
undersöka 
sjukdomsupplevelser 
kopplat till 
förstagångsinfarkt, 
med fokus på 
livssituationen och 
återhämtningen över 
tid. 

Kvalitativ metod. 
Intervjuerna 
genomfördes vid 
två tillfällen. Första 
gången på 
sjukhuset efter tre 
vårddagar, andra 
gången cirka 17 
veckor efter 
utskrivning.  

Det huvudtema som 
framkom och som löper 
som en röd tråd genom 
hela resultatet var den 
osäkerhet patienterna 
kände över sin nya 
livssituation. Resultatet 
presenteras utifrån fyra 
teman med koppling till 
denna osäkerhet och vad 
som ansågs viktigt utifrån 
den enskildes situation 
och framtid. Temana var; 
Beteenden och hantering 
av olika symtom, 
Existentiellt hot, Att 
förebygga 
återinsjuknande och 
Behovet av kunskap/ 
information och stöd. 
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