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Sammanfattning    
Hjärt-kärlsjukdom kan uppstå plötsligt men också komma smygande. Det kan medföra 
förändringar i patientens livssituation vilket medför vissa begränsningar. För att kunna 
hantera dessa förändringar behöver patienten ha kunskap om sjukdomen och om de 
konsekvenser det har för det dagliga livet. Det är viktigt att som sjuksköterska 
uppmärksamma om patienten har svårt att förstå informationen på ett korrekt sätt. En 
ofullständig förståelse kan leda till ett nytt insjuknande. Det är av stor vikt att anpassa 
informationen utifrån varje enskild individ. Bristfällig information kan leda till en 
otrygghet hos patienten som kan skapa stor ångest som i sin tur leder till ett vårdlidande. 
Syftet med denna studie är att belysa patientens behov av information i samband med 
hjärt-kärlsjukdom. Kvalitativa artiklar har analyserats för att få fram patientens 
upplevelser och behov gällande information. Analysen som använts är baserad på Evans 
(2003) analysmetod. Resultatet presenteras i form av fyra huvudteman och nio 
subteman. Dessa teman beskriver: behov av information utifrån patientens 
förutsättningar, patientens behov av tydlig information, informations – och 
undervisningsbehov samt behov av information avseende livsstilsförändringar. Det 
framkommer tydligt att patienterna önskade individanpassad information och att den 
skulle ges både skriftligt och muntligt. Tidpunkten samt mängden information önskades 
enligt patienterna förmedlas i mindre delar och över tid. Att drabbas av hjärt-
kärlsjukdom förändrar patientens livsvärld och kan skapa en krisreaktion. Det är viktigt 
att sjuksköterskan är medveten om de olika förutsättningar som patienterna har, när det 
gäller att uppfatta informationen korrekt och därmed individanpassar informationen 
utifrån patientens olika behov. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Information, patient, hjärt-kärlsjukdom, behov, patientperspektiv, 
vårlidande, livsvärld. 
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INLEDNING 

Att insjukna i hjärt-kärlsjukdom medför många gånger stora förändringar för den 
drabbade. Hjärt-kärlsjukdomar svarar för en stor grupp av sjukdomar som leder till 
dödlighet, där de vanligaste diagnoserna är hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Sedan mitten på 
1900 - talet har stora framsteg gjorts gällande behandling av hjärtsjukdomarna i världen. 
Trots det så är hjärt-kärlsjukdomarna ännu den största dödsorsaken i Sverige. År 2006 
berodde ca 42 % av alla dödsfall i Sverige på hjärt-kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 
2008).  
 
I samband med insjuknandet i hjärt-kärlsjukdomar kan livsvärlden förändras hos den 
drabbade, vilket kan medföra begränsningar i det dagliga livet. Att drabbas av en hjärt-
kärlsjukdom upplevs ofta av den drabbade som skrämmande och något som kan leda till 
döden, en krisreaktion uppstår. Det leder till att de förutsättningar som patienten har för 
att förstå informationen begränsas, vilket kan leda till att delar av informationen inte 
uppfattas. Det är av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om den kris som patienten 
befinner sig i samt vilket behov av information som finns, för att skapa en bra möjlighet 
för patienten att förstå det som sägs. Om inte det görs riskerar patienten att inte riktigt 
förstå vad som har hänt vilket i sin tur kan leda till ett vårdlidande. 

 
Det enda jag vet är att tankarna liksom löper iväg. Man har liksom en aning 
om vad de kommer att säga, och i tankarna fyller man i med det man väntar 
sig. Jag tror att det beror på att ibland är det svårt att följa med vad de 
säger, eller att man kanske vill att de ska säga en viss sak, och så lyssnar 
man, ja, jag vet inte… Man försöker tänka ut vad de ska säga, för annars 
skulle det vara svårt att förstå dem, men så fort de har gått så minns man 
ingenting av vad de har sagt (Tagliacozzo & Mauksh ,1972, s.177). 

 
Citatet ovan förklarar tydligt hur svårt det kan vara att uppfatta informationen korrekt. 
Det är något som vi märkt när vi arbetat inom vården och det har kommit att intressera 
oss. Därför blev det inte svårt att välja ämne till vår uppsats. Inte alltför sällan har vi 
märkt att patienterna säger att de förstår, men att det efter ett tag kommer fram att de 
inte har uppfattat informationen korrekt. Det kan röra sig om frågor som ställs där man 
insåg att patienterna inte har förstått det som informerats. Med denna uppsats vill vi 
skapa en djupare förståelse för hur patienten uppfattar informationen och utifrån det 
kunna bli mer lyhörd för den enskilda patienten och dess behov gällande information. 
 

BAKGRUND 

Hjärt-kärlsjukdom 
Att drabbas av en hjärt-kärlsjukdom kan uppstå plötsligt men kan även komma 
smygande. Hjärt-kärlsjukdomen kan medföra förändringar i livssituationen vilket kan 
leda till vissa begränsningar. För att kunna hantera de förändringar som sjukdomen 
medför, är det viktigt för patienten att få kunskaper om sjukdomen och om de 
konsekvenser den har för det dagliga livet (Haugland, Hansen & Areklett, 2002). Hjärt-
kärlsjukdomar har sedan 1980-talet minskat i västvärlden. Trots det så lider 12 % av 
Sveriges befolkning av hjärt-kärlsjukdomar. Närmare hälften av alla människor över 65 
år lider av en hjärt-kärlsjukdom och av dessa sjukhusvårdas 10-14 % varje år 
(Wallentin, 2005). 
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Kroppens hjärt-kärlsystem omfattar både hjärtat och alla blodkärl. Hjärtat har i uppgift 
att pumpa ut syrerikt blod ut till kroppens alla organ. Sedan återtar hjärtat blodet från 
vensystemet för att pumpa blodet vidare ut till lungorna som återigen syresätter blodet. 
Blodet transporterar även hormoner, näringsämnen och andra viktiga ämnen till organ, 
vävnader samt celler. Dessutom transporteras kroppens avfallsprodukter från 
ämnesomsättningen bort. Hur väl kroppen fungerar är beroende på hur bra hjärt-
kärlsystemet arbetar. En skada eller försvagning i hjärtat som leder till ett uppehåll i 
cirkulationen kan leda till obotlig hjärnskada (Haugland, et al., 2002). 
 
En relativt vanlig hjärtsjukdom är hjärtinfarkt. En infarkt i hjärtat uppstår då ett eller 
flera kranskärl och kranskärlsförgreningar täpps till följd av s.k. plack. Ett plack kan 
förklaras som en avlagring av fett och vävnad som bildats på kärlväggen. Detta plack 
bildar en blodpropp som lossnar och täpper till kranskärlen. När en sådan tilltäppning 
inträffar upphör syretillförseln till en del av hjärtmuskeln, som därmed dör. Symtom på 
hjärtinfarkt är plötsliga smärtor mitt i bröstet. Smärtan kan vara svår, djup och 
sprängande, den kan också stråla ut till armar, hals, nacke och käke. Smärtan kan 
kombineras med hjärtklappning, illamående, kallsvett, andnöd och yrsel. Ihop med 
dessa symtom tillkommer ofta att patienten känner rädsla och ångest (Haugland, et al., 
2002).  
 
En vanlig och allvarlig komplikation vid hjärtinfarkt är hjärtsvikt. Att drabbas av 
hjärtsvikt beror på hur stor skadan är på hjärtmuskeln efter en hjärtinfarkt samt åldern 
på den drabbade (Wallentin, 2005). Hjärtsvikt innebär att hjärtats förmåga att pumpa 
runt syre- och näringsrikt blod ut till kroppens celler och organ sviktar. Pumpsvikten 
börjar i regel i den vänstra hjärthalvan men leder till att även den högra sidan påverkas. 
Den vanligaste orsaken till hjärtsvikt är en eller flera hjärtinfarkter som har lett till 
skador på hjärtmuskeln. Det kan även bero på ett förhöjt blodtryck som pågått under en 
längre tid vilket har försvagat hjärtat. Andra orsaker kan vara sjukdomar i hjärtmuskeln 
samt fel på hjärtats klaffsystem. Symtom på hjärtsvikt kan vara andfåddhet, trötthet, 
ödem och ökad puls. Vid akut hjärtsvikt är symtomen mer dramatiska med kraftig 
andnöd, kallsvett, blekhet, svår hjärtklappning och ångest, rosaaktig vätska som 
kommer ifrån lungorna (Haugland, et al., 2002). Man beräknar att cirka 2 till 3 procent 
av befolkningen är drabbad, vilket innebär att uppskattningsvis 250 000 personer i 
Sverige har kronisk hjärtsvikt. De allra flesta insjuknar på ålderns höst – medelåldern 
för diagnostiserad hjärtsvikt är 75 år (Hjärt- och lungfonden, 2008). 
 

Information 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskriver att: ”Patienten skall ges individuellt 
anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård 
och behandling som finns”. Information kan beskrivas som en förenklad pedagogisk 
text eller meddelande. Exempel på det kan vara informationsmaterial som beskriver hur 
patienter med hjärtsjukdom bör förhålla sig till olika problem som har med den aktuella 
sjukdomen att göra. Målet är att delge informationen på ett förtroendegivande sätt så att 
patienten uppfattar och förstår det som informeras på ett korrekt sätt (Pilhammar 
Andersson, Bergh, Friberg, Gedda & Häggström, 2003).  
 
Det är av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammar om patienten har svårt att förstå 
den information som ges på ett korrekt sätt. Den information som ges, kan av 
sjuksköterskan upplevas som tydlig och innehållsrik, men för patienten kan den vara 
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svårförstålig beroende på de olika förutsättningarna som finns. Det kan handla om att 
patienten inte har samma professionella kunskap som vårdgivaren har, men kan även 
bero på att patienten har svårigheter att koncentrera sig och glömmer lätt. Bristfällig 
information leder till att det uppstår en otrygghet hos patienten som kan skapa stor 
ångest (Fagermoen, 2002). 
 
Att drabbas av en hjärtsjukdom upplevs oftast av patienten som skrämmande då risk för 
plötslig död finns. I början reagerar patienten oftast med oro och ångest som kan leda 
till depressioner och en känsla av hopplöshet inför framtiden (Haugland, et al., 2002). 
Cullberg (2006) beskriver hur patienter som vårdas för allvarliga sjukdomar ofta 
upplever en krisreaktion. Hälsan ställs i fokus och oro inför framtiden uppstår. Krisens 
förlopp delas upp i fyra faser: 
 

• Chockfasen: Patienten gör allt för att hålla verkligheten ifrån sig genom 
förnekelse. Utåt sett så kan en del patienter uppfattas oberörda men istället råder 
det total förvirring inombords. Det är viktigt att som sjuksköterska finnas till för 
att inge trygghet men även få patienten att förstå att reaktionerna som uppstår är 
normala. Chockfasen kan vara från några timmar till dagar. 

 
• Reaktionsfasen: Patienten kan inte längre förneka det som har hänt. Frågor 

uppstår om sjukdomen och de bearbetas gång på gång. Sjuksköterskan skall 
skapa en uppfattning om vad patienten behöver och vill informeras om. Saklig 
information skall ges vid ett flertal tillfällen, både skriftligt och muntligt. 
Reaktionsfasen varar från några veckor till några månader. 

 
• Reparationsfasen: Då patienten genomgått de tidigare faserna är den akuta krisen 

över. Nu börjar patienten anpassa sig till verkligheten och accepterar det 
inträffade. Patienten börjar förstå det egna ansvaret och har behov av att få hjälp 
med att gå vidare genom att få kunskap och information om det inträffade. Fasen 
kan vara upp till ett år efter den traumatiska händelsen. 

 
• Nyorienteringsfasen: I den sista fasen upplever patienten att den traumatiska 

händelsen är under kontroll. 
 
Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om krisen som patienten genomgår, då det 
påverkar det informations- och samtalsbehov som patienten har. Trots att patienten har 
svårt att ta till sig information i det akuta skedet av sjukdomen, är det viktig att ge 
patienten information redan från början. Genom att upprepa informationen flera gånger, 
skapar det goda förutsättningar för att patienten uppfattar det som sagts så korrekt som 
möjligt (Fagermoen, 2002).  
 
Det är även av stor vikt att ge patienten skriftlig information om sjukdomen och vad den 
medför, detta för att patienten skall känna sig trygg (Fagermoen, 2002). Trots den 
krisreaktion som uppstår till följd av hjärtsjukdom, bearbetas den oftast av patienten på 
ett naturligt sätt, vilket medför en anpassning till den nya livsstilen och skapar i 
allmänhet en god livskvalitet (Wallentin, 2005). 
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Patientfokuserad undervisning 
Patientundervisning innebär att genom undervisning stödja och vägleda patient samt 
anhöriga mot en bättre hälsa och välbefinnande. Målet med undervisningen är att 
patienten skall få kunskap om sjukdomen för att klara av den förändrade livssituationen. 
Detta skall förhoppningsvis efter en tid leda till en ökad förmåga av egenvård 
(Bengtsson, 1999). Målet i en undervisningssituation är att åstadkomma en förändring 
hos patienten (Marton & Booth, 2000). Hur undervisningen skall gå till beror till viss 
del på patientens kunskapssyn, människosyn, etiska förhållningssätt och samhällssyn 
(Maltèn, 1997). Ett vanligt problem för att skapa en god kommunikation är att 
sjuksköterskan inte har klart för sig själv om vad som skall informeras. Att 
sjuksköterskan inte för sig själv är klar över syftet med informationen riskerar att leda 
till en ännu större oro hos patienten än tidigare, vilket kan leda till att budskapet blir 
otydligt (Fagermoen, 2002).    
 
En viktig del i undervisningen är att som sjuksköterska kunna förmedla den egna 
kunskapen på ett sådant sätt så att patienten kan förstå den (Pilhammar Andersson, et 
al., 2003). Det är även av stor vikt att sjuksköterskan genomför undervisningen på ett 
sådant sätt att patienten känner sig respekterad och lyssnad till, men även att patienten 
är medveten om vikten av att vara aktiv i undervisningssituationen (Christensen-
Lejsgard & Jensen-Huus, 1994). 
 
Att få diagnosen hjärtsjukdom medför oftast att vissa livsstilsförändringar måste ske 
som en del av att förebygga ett nytt insjuknande. Det är viktigt att patienten får 
undervisning om träning och vikten av att tolka kroppens signaler vid fysisk belastning. 
Information om hur psykisk stress påverkar utsöndringen av adrenalin samt andra 
stresshormoner som leder till att blodkärlen dras samman och blodtrycket ökar, skall 
också ges. Det är även av stor vikt att patienten undervisas om att äta en bra sammansatt 
kost genom att minska portionerna och fettinnehållet i maten. De patienter som röker 
skall undervisas i den stora betydelse som ett rökstopp eller minskad rökning har.  
Rökning ökar risken att utveckla ateroskleros och en del av syret i blodet undanträngs 
av kolmonoxid, som tillsammans ökar belastningen på hjärtat och ökar risken för 
komplikationer (Haugland, et al., 2002). 
 
När en patient drabbas av en hjärtsjukdom skall sjuksköterskan från början förstärka 
patientens vilja att bli frisk och leva vidare. Det är viktigt att sjuksköterskan stöttar, 
uppmuntrar och vägleder patienten så att patienten upplever hopp om att klara tillvaron 
efter sjukhusvistelsen (Haugland, et al., 2002). 

 

Vårdlidande ur ett livsvärldsperspektiv 
Människan ses enligt vårdvetenskapen inte som en enskild enhet, utan som en enhet av 
kropp, själ och ande. En helhetssyn skapas genom en förståelse för människans kropp, 
själ och ande. Det medför att sjuksköterskan måste kunna se hur en somatisk sjukdom 
påverkar hela individen och inte enbart kroppen (Wiklund, 2003). Människan skall även 
alltid förstås i relation till de omgivningar som den enskilde individen befinner sig i, 
människans livsvärld. Livsvärlden beskrivs som den verklighet som dagligen efterlevs 
och som människan omedvetet tar för givet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003).  
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Genom att sjuksköterskan har livsvärlden som ansats ses den medicinska kunskapen ur 
ett patient- och vårdvetenskapligt perspektiv. Det innebär exempelvis att provresultat 
inte enbart ses i siffervärden, utan måste förstås som något patienten upplever och som 
på något sätt påverkar patientens hälsa (Dahlberg, et al., 2003).  
 
Med hjälp av kroppen tar människan emot och bearbetar intryck och lär sig att möta 
omvärlden. Det ligger till grund för den identitet som människan skapat. Själen relateras 
till människans tankar och känslor. Det är med hjälp av själen som människan försöker 
att skapa innebörder i det som upplevs. Det leder till att personliga livsregler utvecklas i 
syfte att hjälpa människan att förstå den egna uppfattningen om vem man är och hur 
livet bör levas. Människans andlighet innefattar, förutom religion, även individens 
existentiella sökande och funderingar över vad som är rätt och fel, ont och gott 
(Wiklund, 2003).  
 
Ett vårdlidande är det lidande som upplevs i samband med själva vårdsituationen och 
som ofta uppstår på grund av ett oreflekterat, omedvetet handlande samt kunskapsbrist 
hos vårdpersonalen (Eriksson, 1994). Vårdlidandet utgörs av teman där en upplevelse 
av brist på kontroll och kränkning beskrivs. På görandets nivå beskrivs de 
organisatoriska brister samt genomförande som på olika sätt ökar patientens lidande. 
Det kan innebära att patienten upplever sig kränkt då symtom och smärtor som beskrivs 
inte tas på allvar av vårdpersonal (Wiklund, 2003). Det kan även innebära att patienten 
upplever en känsla av att självkänslan kränks, då information som ges inte anpassas 
efter den enskilde individens behov (Dahlberg, et al., 2003). Om planerade operationer 
eller behandlingar ställs in riskerar patienten uppleva förlust av sitt värde som 
människa. Vårdlidandet hos patienten kan minimeras om sjuksköterskan är 
uppmärksam på denna typ av lidande. På varandets nivå uttrycks lidandet av att 
patienten kan uppleva sig fråntagen sin rätt att vara patient. Detta lidande utgår från att 
patienten upplever hot mot sin egen existens och sin egen värdighet vilket är orsakat av 
vårdpersonalens agerande (Wiklund, 2003). 
 
Det är av stor vikt att sjuksköterskan reflekterar över om patienten upplever ett 
vårdlidande och över sin egen roll i mötet med patienten (Wiklund, 2003). 
Vårdrelationen mellan patient och vårdare kännetecknas av ett professionellt 
engagemang. Det innebär att vårdaren inte förväntar sig att få ut något av relationen för 
egen del, utan att fokus är på patientens behov och önskningar. Den vårdrelationen som 
finns mellan patienten och vårdaren ligger till grund för om ett vårdlidande skapas 
(Dahlberg, et al., 2003).   
 

PROBLEMFORMULERING 

Att drabbas av sjukdom i hjärtat sker ofta oväntat och plötsligt. Det kommer oftast som 
en stor chock för patienten och de närstående. En person som har drabbats av hjärt-
kärlsjukdom reagerar ofta med rädsla och ångest då tillståndet associeras med plötslig 
död. I efterförloppet kan patienten drabbas av nedstämdhet samt hopplöshetskänsla 
inför framtiden. Att drabbas av hjärt-kärlsjukdom leder ofta till en krisreaktion där 
existentiella frågor och funderingar uppstår.  Behovet av god och lättförståelig 
information angående sjukdomen samt vad det innebär för patientens livsvärld är 
mycket viktigt.  
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Problemet för patienten under de här omständigheterna, är att informationen kan 
upplevas som svårförståelig då patienten har svårt att ta till sig det som sägs. Det kan 
leda till att patienten inte fullt ut förstår de livsstilsförändringar som bör ske. Detta kan 
medföra att patientens fortsatta hälsa blir lidande då risken för ett nytt insjuknande ökar. 
Det är av stor vikt att vara medveten om patientens behov av information i samband 
med allvarlig sjukdom. Därmed kan informationen anpassas utifrån varje enskild 
individ och det tillstånd denna befinner sig i. Ouppfyllda behov av information hos 
patienten kan leda till ett onödigt vårdlidande och en vård som inte är patientfokuserad. 
 

SYFTE 

Att belysa patientens behov av information i samband med hjärt-kärlsjukdom. 

 

Frågeställning 
• Hur påverkar patientens förutsättningar behovet av information? 
• Vilka behov har patienten avseende informationens tydlighet? 
• Vilka informations samt undervisningsbehov har patienten? 
• Vilka informations samt undervisningsbehov har patienten gällande 

livsstilsförändringar? 
 

METOD 

För att belysa patientens behov av information i samband med hjärt-kärlsjukdom, har en 
litteraturstudie genomförts där kvalitativ forskning analyserats utifrån Evans modell 
(2003). Målet med modellen är att bidra till en evidensbaserad omvårdnad med grund i 
analys av kvalitativ forskning. Studiens resultat tolkas för att skapa bättre förståelse för 
patientens behov av information. Genom att analysera kvalitativ forskning kan en 
djupare förståelse nås av patientens upplevelse, behov och förväntningar av information. 

 
Datainsamling 
Den inledande litteratursökningen påbörjades i databaserna Cinahl samt Academic 
Search Elite, då dessa databaser har ett utbud av vårdvetenskapliga artiklar. Sökorden 
som användes är centrala inom det problemområde som belyses. Sökorden som 
användes var; information*, patient*, perspective*, knowledge*, education*, teaching*, 
experience*, nurse*, care*, chronic*, heart*, disease*, illness*, heart failure*, need*, 
patient perception, quality of life*, suffering*.Sökningen påbörjades med att söka varje 
ord enskilt, för att sedan sammanställa sökorden i olika kombinationer i syfte att skapa mer 
specifika träffar. Artikelsökningen resulterade i 10 artiklar som var passande till 
problemformuleringen och syftet.  
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Urval 
För att kunna avgränsa litteratursökningen skapades inklusions- och exklusionskriterier 
utifrån syftet. Inklusionskriterierna var att artiklarna som valdes skulle vara 
vårdvetenskapliga där patient perspektivet var centralt. Vidare skulle artiklarna vara 
peer-reviwed och belysa patientens behov av information i samband med hjärt-
kärlsjukdom, oavsett kön eller ålder.  Hjärt-kärlsjukdom innefattade hjärtinfarkt samt 
hjärtsvikt . Endast kvalitativa artiklar inkluderas i studien. De exklusionskriterier som 
togs fram, var att de funna artiklarna ej skulle vara äldre än 10 år och inte beröra 
patienter med medfödda hjärtfel. Genom att använda Friberg´s (2006) förslag på 
arbetsgång vid granskning av vetenskapliga artiklar, valdes slutligen sju kvalitativa 
forskningsartiklar ut. Artiklarna bedömdes vara av tillräckligt god kvalitet för att ingå i 
analysen. 
 

Dataanalys 
Genom att använda Fribergs (2006) analysmetod som grundar sig på Evans modell 
(2003), har kvalitativ forskning analyserats. Analysen grundar sig på analsymodell 
nummer tre, ”att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 
forskning” som beskrivs av Friberg (2006, s.107). Det innebär att flera olika 
forskningsstudier sammanställs till ett nytt resultat för att nå djupare kunskap om det 
aktuella problemet. Målet med att analysera med den valda modellen är att öka 
förståelsen för det valda problemområdet och att skapa praktisk användbar kunskap 
inom vården (Friberg, 2006). 
 
Analysen av de valda artiklarna skall enligt Evans (2003) inledas med att författarna 
läser igenom forskningsartiklarna upprepade gånger, i syfte att skapa en djupare 
förståelse för vad studien handlar om. Vidare skall författarna identifiera 
meningsbärande enheter i resultatet i varje artikel, vilka sedan sammanställs till ett 
överskådligt dokument. De meningsbärande enheterna från varje artikel jämförs sedan 
för att finna likheter och skillnader i studierna. De likheter som hittas i de 
meningsbärande enheterna sammanställs till huvudteman i studiens resultat. De 
framtagna huvudteman ligger sedan till grund för identifiering av subteman, som har i 
syfte att öka förståelsen av det valda fenomenet. Slutligen skapas ett nytt resultat med 
hjälp av huvudteman och subteman, som sedan presenteras på ett så tydligt sätt att 
läsaren förstår innebörden i resultatet. Evans (2003) betonar även vikten av att 
sammanställa varje enskild forskningsartikel till överskådliga tabeller, detta för att 
tydligöra innehållet i artiklarna för läsarna. 
 
I föreliggande arbete inleddes analysen av forskningsartiklarna med att författarna läste 
igenom de sju utvalda artiklarna upprepade gånger, för att skapa en djupare förståelse 
för innehållet. Efter att läsningen var genomförd, gick författarna igenom de 
meningsbärande enheterna som belyste det valda fenomenet. Meningsenheterna skrevs 
sedan ner på ett pappersark, artikel för artikel. Noteringar gjordes också över var i 
texten meningsenheterna kunde återfinnas. Vidare identifierades fyra huvudteman 
utifrån de centrala begrepp som tydligt framkom – behov av information utifrån 
patientens förutsättningar, patientens behov av tydlig information, informations- och 
undervisningsbehov samt behov av information avseende livsstilsförändringar.  
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De valda huvudtemana låg sedan till grund för det nya resultatet som formades i 
studien. Huvudteman skrevs på ett enskilt pappersark. De meningsbärande enheterna 
jämfördes för att finna likheter och skillnader, vilka sedan kodades i fyra olika symboler 
samt färgsättningar som representerade de utvalda huvudteman. Sedan överfördes de till 
det huvudtemat som var bäst passande. Slutligen formades nio subteman av de 
meningsbärande enheterna i syfte att skapa en djupare förståelse för studiens resultat. 
Citat har även framtagits för att förstärka studiens resultat. 
 

RESULTAT 

Resultatet är en analys av sju kvalitativa forskningsartiklar. Det presenteras i utifrån 
fyra teman följt av nio subteman, som på ett överskådligt sätt har sammanställts i en 
tabell nedan.  

 
 
 
Huvudtema 

 
Subtema 

 
Behov av information utifrån patientens 
förutsättningar 

 
• Krisreaktion  
• Livserfarenhet 
 

 
 
Patientens behov av tydlig information 

 
• Ofullständig information - ett 

vårdlidande  
• Vårdpersonalens ansvar 
 

 
 
Informations – och undervisningsbehov 

 
• Tidpunkt för information 
• Individanpassad information 
• Behov av information gällande 

diagnos 
 

 
 
Behov av information avseende 
livsstilsförändringar 

 
• Patientens behov av undervisning 

och information gällande hälsan 
• Upplevelsen av livsstilsförändringar 
 

 
Tabell 1. Här presenteras huvudteman samt subteman som identifierats i denna studie. 
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Behov av information utifrån patientens förutsättningar 
Under detta tema belyses hur patientens förutsättningar att uppfatta informationen 
påverkas av krisreaktion i samband med insjuknandet samt av patientens livserfarenhet.  

 

Krisreaktion 
I en studie av Gambling (2003) uttryckte patienterna en upplevelse av krisreaktion i 
form av chock och förvirring i samband med insjuknandet i hjärt-kärl- sjukdom. En del 
patienter beskrev förvirringen som en följd av att för mycket hände samtidigt gällande 
behandling och undersökning. Det ledde till att patienterna upplevde sig oförmögna att 
fundera på vilka frågor de ville ställa till vårdpersonalen för att få klarhet i 
sjukdomstillståndet (Hanssen, Nodrehaug, & Hanestad, 2005). Krisreaktionen 
förstärktes av att patienterna inte ansåg sig vara i riskzonen för hjärt-kärlsjukdomar. 
Information om diagnosen som patienterna fick uppfattades som förödande. Detta 
eftersom sjukdomen var ett kroniskt, obotligt tillstånd med risk för att dö, vilket 
påverkade patientens livsvärld negativt. Patienterna upplevde att de hade fått mycket 
information men att chocken gjorde det svårt att förstå den (Gambling, 2003).  
 
Det framkom även att patienterna, i samband med utskrivning upplevde en känsla av att 
vara ofokuserade. De hade även svårigheter i att förstå vad som hänt. Efter en tid 
hemma påbörjades bearbetningen av krisreaktionen. En del patienter beskrev att de 
kände sig deprimerade, oroliga och osäkra över sjukdomstillståndet och att frågor om 
sjukdomen först då dök upp. Eftersom patienterna var i hemmet, fanns inte vårdpersonal 
tillgänglig för att svara på frågorna (Hanssen, et al., 2005). Patienterna uttrycket även att 
de kände rädsla och chock över sjukdomstillståndet efter sjukhusvistelsen, som en följd 
av att inte riktigt ha förstått den information som givits (Gambling, 2003). Ett flertal av 
patienterna i Ågård, Hermerén och Herlitz, (2004) studie, uppgav att de inte ens 
reflekterat över den begränsande förståelsen de hade om sin sjukdom under 
sjukhusvistelsen. 
 

Livserfarenhet 

Decker, et al., (2007) menar att tidigare erfarenhet av hjärt- kärlsjukdom, hos patienten 
själv eller hos en närstående, skapade en mer aktiv roll hos patienten som ledde till att 
vård uppsöktes i ett tidigare skede av sjukdomen. I kontrast till de patienter som inte 
hade tidigare erfarenhet av hjärt-kärlsjukdom, vilka inte uppfattade symtomen som 
något allvarligt, utan uppsökte sjukvård i ett senare skede av sjukdomsförloppet.  
 
En del patienter ansåg sig även vara för lite skolade för att förstå information som 
handlade om hjärtsvikt och hur mediciner verkade. Vilket resulterade i att patienterna 
inte var delaktiga i den medicinska behandlingen och inte ifrågasatte den givna 
informationen (Ågård, et al., 2004; Decker, et al., 2007). En patient uttryckte sig så här; 
 

”Laymen do not have the necessary education. I myself only 
completed elementary school, and so I have to accept that I 
cannot understand more than a very little about medical things” 
(Ågård, et al., 2004, s. 222). 
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Patienterna uttryckte även vikten av att informationen som gavs, skulle ges i termer så 
ett en icke vårdutbildad person skulle förstå det som sades (Decker, et al., 2007). En 
patient berättade; 
 

”Make sure you’re saying it in layman´s terms…and not in 
medical terms so that person really does understand the 
procedure distinctly” (Decker, et al., 2007, s. 462). 

 
 
En patientgrupp som kan möta svårigheter med att uppfatta information är den äldre 
generationen (Harding, et al., 2008). Ett antal patienter upplevde att hjärtsjukdomen inte 
associerades med något som kunde leda till döden och att deras tillstånd var en följd av 
ålderdom och inte av sjukdomen (Ågård, et al., 2004). Det framkom även att i den här 
patientgruppen var det vanligt med försämrat minne och en försvagning av sinnena, som 
i sin tur kunde förklara feltolkningar i samband med information (Harding, et al., 2008).  
En patient sade; 
 

”I suppose they do [explain symptoms] but it hasn’t penetrated” 
(Harding, et al., 2008, s. 152). 

 

 
Patientens behov av tydlig information 
I detta tema beskrivs hur ofullständig information kan skapa ett vårdlidande. Även 
patientens upplevelse av vårdpersonalens förmåga att ge information belyses.  

 

Ofullständig information – ett vårdlidande 
Att drabbas av en hjärtsjukdom kan påverka patienten på olika sätt. Om patienten inte 
har bra kunskap om hur hjärtat fungerar normalt kan ej heller det sjuka förstås. Att inte 
förstå hjärtats etiologi leder till en känsla av otrygghet gällande behandlingens syfte, 
vilket är ångestskapande (Gambling, 2003). I ett flertal av studierna beskrivs hur 
patienten har en oklar förståelse av sjukdomen och den symtombild som medföljer 
(Ågård, et al., 2004, Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008 & Harding, et 
al., 2008). Att inte vara fullständigt informerad om sjukdomen, medförde oro och ångest 
men även att patienten började inbilla samt oroa sig över saker i onödan. Att bli 
informerad på ett ärligt och tydligt sätt var viktigt för patienterna, det skapade en känsla 
av att vara respekterad (Harding, et al., 2008, Gambling, 2003). En patient beskrev; 
 

” I am not afraid of prognostic information, but I expect the 
doctor to discuss the subject quietly with me without being 
stressed. The patient should have this right” (Ågård, et al., 
2004, s.223). 

 

Vårdpersonalens ansvar 
I studien gjord av Gambling (2003), upplevde patienterna att informationen som gavs 
var otydlig gällande deras möjlighet för återhämtning. Den givna informationen var ofta 
splittrad och bestod utav det som den ansvariga doktorn ansåg vara viktigast att 



 11

informera om. Ett antal patienter upplevde även att doktorn misslyckats med att 
integrera patientens behov i den information som gavs, vilket kunde förbättras genom 
att patienten fick tala med doktorn ensam (Decker, et al., 2007). En patient beskrev; 
 

” Because when I tell the Doc, this is my problem, listen to me, 
listen to what I `m saying. And, if they don´t listen and they´re 
still trying to convince you their way, who is right?”(Decker, et 
al., 2007, s. 462). 
 

Patienterna påpekade att vårdpersonalen fokuserade på provsvar och att dessa 
förmedlades utan någon fullständig förklaring om vad de innebar. En tydligare 
information om vad provsvaren egentligen innebar, kopplat till patientens återhämtning 
och välmående, önskades (Gambling, 2003).  
 
Ett flertal patienter beskrev att vårdpersonalen inte kommunicerade med varandra, 
vilket ledde till att informationen som gavs uppfattades som motsägelsefull. Som en 
följd av det ifrågasatte en del av patienterna trovärdigheten i det som informerades 
(Decker, et al., 2007). Även Gamblings (2003) studie påvisar hur patienterna upplevde 
informationen samt undervisningen kring hälsan motsägelsefull. En deltagare berättade; 
  

” I was being told different things by different people. Much of it 
didn`t apply to me really. I found the whole experience 
confusing” (Gambling, 2003, s. 72). 

 
Trots det motsägelsefulla framkom det att man kände stor tillit till vårdpersonalen och 
att doktorns förklaringar hjälpte till när medicinska beslut skulle tas. Detta medförde att 
patienten kände en trygghet i den aktuella situationen (Harding, et al., 2007, Ågård, et 
al., 2004). Ett flertal patienter uttryckte även att de ansåg att vårdpersonalen var mycket 
kompetenta, empatiska och mycket omhändertagande vilket även det skapade en känsla 
av trygghet (Hanssen, et al., 2005). 

 

 

Informations och undervisningsbehov 
Här belyses vikten av individanpassad information som ges både skriftligt, muntligt och 
vid rätt tidpunkt. 

 

Tidpunkt för information 
I det akuta skedet när patienten upplever smärta och rädsla är behovet av information 
inte lika stort, eftersom patienten har fullt upp med det som händer runt omkring. Även 
om doktorn berättade vilka risker det fanns i samband med en behandling föredrog 
patienten att inte veta vilka dessa var (Decker, et al., 2007). I Gamblings (2003) studie 
beskrevs att patienten kom till en punkt då patienten var redo att lyssna på 
informationen, men det poängterades tydligt att all information inte skulle ges på en och 
samma gång.  
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Deltagarna beskrev att det var viktigt att kunna koncentrera sig på en sak i taget när det 
handlade om information (Hanssen, et al., 2005, Decker, et al., 2007) Det gjorde det 
lättare att uppfatta det som informerades på ett korrekt sätt. Efter att patienten kommit 
hem blev behovet av information större än när patienten var inneliggande. Det ökade 
behovet av information efter hemkomst ledde till att patienterna själva fick bli mer 
aktiva att söka den information som krävdes (Decker, et al., 2007).  
  

Individanpassad information 
Vad som tydligt visades i både Gamblings (2003) och Decker, et al., (2007) studier, var 
att patienterna inte önskade någon generell information utan ville ha information som 
var individuell. Vidare visade att ett antal patienter trots allt ansåg den generella 
informationen viktig. Däremot upplevdes den svår att ta till sig då den ej var 
individanpassad (Hanssen, et al., 2005). Patienterna beskrev att de mottog samma 
föreskrifter gällande tillståndet, utan att få en djupare beskrivning om vilka delar som 
var mer individuellt anpassade (Gambling, 2003, Decker, et al., 2007). Detta innebar att 
patienterna upplevde en känsla av irritation när information gavs om sjukdomar som 
inte berörde individen (Gambling, 2003).  
 
I studien av Hanssen, et al., (2005) beskrev patienterna att de deltog i en grupp för hjärt-
kärlsjuka, där information och undervisning gavs gällande hjärtat och dess sjukdomar, 
gruppen leddes av en sjuksköterska. Patienterna ansåg att gruppen var viktig, men 
önskvärt hade varit att informationen samt undervisningen varit mer individanpassat så 
att patienten hade förstått syftet med det som sades tydligare. Önskemål fanns om att 
informationen skulle handla om enskilda patienters tillstånd. En patient ur Gamblings 
(2003) studie berättade; 

 
” I came home and the doctor said take it easy for a while but 
keep moving around and that’s what I did. Looking back I 
probably could have done more sooner, but I was given general 
advice and followed it” (Gambling, 2003, s. 71). 
 

Vidare framkom att alla patienter hade önskemål om att få skriftlig information för att 
det ansågs vara lättare att ta till sig än den muntliga. Trots detta önskemål framkom det 
att åtskilliga patienter lade den skriftliga informationen åt sidan när de blev utskrivna. 
Det fanns också önskemål om att få information om hur tillfrisknandet såg ut två och 
fyra veckor efter insjuknandet (Decker, et al., 2007). Det som framkom i Gamblings 
(2003) analys var att patienterna tyckte att det bästa sättet att få information var genom 
att prata med vänner, släktingar och sjukvårdspersonal.  
 

 

Behov av information gällande diagnos 
I studien av Harding, et al., (2007) framkom det att ett flertal av patienterna ville ha 
information om diagnosen även om den var dålig. Några av deltagarna beskrev att inte 
bli informerad om diagnosen skapade svårigheter med att anpassa sig till sitt tillstånd, 
vilket ledde till känslor av självanklagelse, ilska, skam och ångest. Detta står i kontrast 
till en studie av Ågård, et al., (2004) i vilken majoriteten av deltagarna föredrog att leva 
med oklar information om diagnosen. Ett flertal patienter upplevde att en för detaljerad 
information om diagnosen skapade mer oro än nödvändigt (Hanssen, et al., 2005). 
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Patienterna tyckte även att det var oviktigt ta emot information eftersom det inte 
förändrade något. En patient beskrev följande; 
 

”I feel that I have been taken good care of. What else is 
important? Why should I bother about medical details? Things 
are the way they are anyway” (Ågård, et al., 2004, s. 222). 

 

 

Behov av information avseende livsstilsförändringar 
Under detta tema presenteras patientens behov av undervisning, information samt 
upplevelse gällande livsstilsförändringar. Det belyses även hur livsstilsförändringar kan 
påverka livskvaliteten. 

 

Patientens behov av undervisning och information gällande hälsan 
Det framkom att det var vanligt att patienterna fick information om att gå tillbaka till 
”normala aktiviteter”, men patienterna ifrågasatte aldrig vad som inkluderades i deras 
normala aktiviteter. Patienterna ville även ha en klar förståelse av informationen om de 
livsstilsförändringar som var viktiga att göra, för att på så vis överkomma rädslan att 
göra vardagliga sysslor (Decker, et al., 2007, Gambling, 2003). Informationen skulle 
enligt patienternas önskemål innehålla råd om hur de skulle hantera fysiska, psykiska 
följder av sjukdomen samt vilka livsstilsförändringar som borde ha gjorts för att 
förebygga ett nytt insjuknande (Hanssen, et al., 2005). Om inte informationen var tydlig 
och tidpunkten för informationen var olämplig upplevde patienterna rädsla om vad som 
var tillåtet att göra och inte göra gällande livsstilsförändringar (Decker, et al., 2007, 
Gambling, 2003).  
 
Decker, et al., (2007) beskrev att patienterna önskade information och undervisning som 
tog upp vad som var viktigt gällande diet, träning, förväntat hälsotillstånd och 
hjärtrehabilitering. Patienterna ville även ha information om vad det fanns att göra för 
att förbättra den egna hälsan. Däremot framkommer det i analysen av Gambling (2003) 
att ett antal patienter önskade information och undervisning om livskvalitet mer än om 
hälsan. Patienterna beskrev att de erhållit information om fettsnål mat, mediciner och 
träning men att det var svårt att ta till sig det. En del patienter upplevde att målen i 
informationen och undervisningen som gavs, var orealistiska (Gambling, 2003). En 
patient sade; 
 

” I was told to cut out all fatty food in my diet. Well, you can´t 
do that, can you? You need some fat, surely- so I just stopped 
eating eggs” (Gambling, 2003, s. 72). 

 

Upplevelse av information i samband med livsstilsförändringar 

Gambling (2003) beskrev att alla patienter uppgav att de mottagit information angående 
diet, träning samt rökning. Patienterna i Hanssen et al., (2005) studie påpekade att 
skriftlig information gällande livsstilsförändringar skickats med hem, men att den var 
svår att förstå. Det ansåg bero på att informationen inte kunde ses i samband med det 
egna sjukdomstillståndet. 
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Ett flertal utav patienterna uttryckte dock svårigheter att göra de livsstilsförändringar 
som krävdes på en och samma gång. Informationen som gavs rationaliserades bort av 
ett flertal patienter. En patient beskrev att kostrådgivningen uppfattades som överdriven 
och inte relevant eftersom patienten inte upplevde sig överviktig. En annan patient 
upplevde att träningsprogrammet var anpassat till yngre patienter istället för den åldern 
som patienten själv hade. Genom att rationalisera informationen utifrån deras egna 
behov, anpassade patienterna själva vilka livsstilsförändringar som var viktiga att göra. 
En patient berättade; 
 

” I took it one step at a time. Giving up smoking was such a mammoth 
task I felt that I had to focus on that first, before I could think about 
my diet. In fact my diet got worse when I gave up because I gave 
myself treats” (Gambling, 2003 s. 72). 

 
Patienterna beskrev att de fortfarande upplevde rädsla och chock när 
livsstilsförändringarna påbörjades. De upplevde även att det inte hade informerats 
speciellt mycket om livsstilsförändringar under sjukhusvistelsen. Detta medförde att 
vissa patienter tyckte att det blev meningslöst att göra något åt deras hälsovanor 
(Gambling, 2003). Även om information gavs, upplevde en del patienter oro som 
påverkade deras livskvalitet negativt (Ågård, et al., 2004). Även det hopp som en del 
patienter upplevde, kunde tas bort med för mycket information. Det ledde också till att 
kvaliteten på livet försämrades. I studien av Brink, Karlsson & Hallberg (2005) 
framkom det att patienten upplevde en känsla av att identiteten ”det aktiva jag” var 
hotat, till en följd av trötthet och de begränsningar som sjukdomen medförde. 
 
Brink, et al., (2005) menar att det fanns en stark motivation hos de flesta patienterna att 
fortsätta med samma aktiviteter i det dagliga livet som innan, men det framkom att vissa 
förändringar var tvungna att göras på grund av hälsoproblem. En känsla av kontroll 
påverkade och styrde hur förändringarna gällande aktiviteterna skulle göras. Att göra 
livsstilsförändringar ligger till grund för att kunna leva ett någorlunda liv efter att ha 
blivit diagnostiserad med en hjärt-kärlsjukdom. Patienterna i Rodriguez, et al.,(2008) 
studie betonade att hjärt-kärlsjukdomen ändrat deras liv på ett sådant vis att den fysiska 
funktionen försämrades och att livskvaliteten minskade. En patient berättade; 

 
”I don´t lift anything heavy. I tried. What happens is you´ll get 
tired…And that´s what makes me upset” (Rodriguez, et al., 
2008, s. 261). 
 

I kontrast till ovanstående upplevde en del patienter i Hanssen, et al., (2005) studie att 
information kring livsstilsförändringar var något positivt. Patienterna uppgav att 
vårdpersonalen avsatte tid för att ge information och hade tid för att svara på de frågor 
som patienten ställde. 
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Då studiens syfte var att belysa patientens behov av information i samband med hjärt-
kärlsjukdom anses den valda analysmodellen lämplig. Genom använda modellen ”Att 
bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning”, skapas 
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en ökad kunskap och djupare förståelse för problemområdet med en grundtanke att 
omsätta teori till praktiskt vårdarbete. Det bidrar till att synliggöra patientens 
upplevelser samt behov gällande information i syfte att skapa en god vårdrelation 
mellan patient och vårdpersonal samt minska risken för ett vårdlidande. 
 
När den inledande läsningen av de tio artiklarna påbörjades, framkom det att sju artiklar 
belyste det aktuella problemet mer tydligt. Utav de sju forskningsartiklar som 
analyserades var det en artikel som även belyste personalens upplevelser av 
information. Då patientperspektivet är det centrala i studien valde författarna att inte 
analysera personalens upplevelser. Om mer tid och utrymme hade funnits för studien 
hade analys av sjuksköterskans upplevelser även inkluderats, i syfte att skapa mer och 
djupare kunskap om det valda fenomenet. 
 
I urvalsprocessen framtogs både inklusions – och exklusionskriterier . Då vi anser att 
informationsbehovet kan skilja sig åt mellan patienter med medfödda hjärtfel och de 
som drabbats av hjärtsjukdom i vuxen ålder, exkluderades de som hade medfödda 
hjärtfel. Studierna skulle inte heller vara äldre än 10 år eftersom ny forskning inom 
vårdvetenskapen ständigt sker. 
 
De valda artiklarna ansågs belysa det problemområde som studerades. En artikel 
används inte lika ofta i resultatet. Det beror på att dess resultat inte varit lika 
framträdande som de andra studierna, vad det gäller att belysa det valda 
problemområdet. Trots det ansågs artikeln vara relevant till studien då den gav svar på 
några frågor gällande problemområdet. Författarna är medvetna om att tre av artiklarna 
är publicerade i medicinska tidskrifter. Tidsskrifternas inriktning är multiprofessionellt 
och riktat mot fler yrkeskategorier, vilket medför att artiklarna är relevanta till studien, 
då de har ett tydligt patientperspektiv och belyser patientens behov och upplevelser.  
 
När analysfasen inleddes identifierades meningsbärande enheter som sedan skrevs ner 
på stora pappersark. För att underlätta analysen kodades dessa med symboler och olika 
färger. Efter det steget kunde de meningsbärande enheterna enkelt sättas ihop på ett 
separat papper. När detta var klart framkom teman och subteman på ett överskådligt 
sätt. 
 
Resultatet i studien bygger på patientens behov. För att förstärka patientens behov och 
för att fördjupa förståelsen för patientens situation användes citat. Författarna valde att 
inte översätta citaten från engelska till svenska. Det ansågs kunna påverka att det som 
patienten sagt feltolkas samt att innebörden i citatet förändras. Genom att analysera och 
att skapa ett nytt resultat med artiklar från olika länder, visar det att patientens behov 
och upplevelser av information i samband med hjärt-kärlsjukdom är likvärdiga ur ett 
internationellt perspektiv. Länderna som studierna är gjorda i är Sverige, Storbritannien, 
Norge samt USA.  

 
Resultatdiskussion 
Det resultat som framkommer i denna studie är baserad på fyra huvudteman, som 
belyser patientens behov av information. Vi anser att varje tema bidrar till en djupare 
förståelse för hur viktigt det är med patientfokuserad information som är 
individanpassad.  
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Genom att använda subtema förtydligas resultatets innehåll i syfte för att belysa 
patientens viktiga behov av information. Nedan fördjupas varje enskild huvudtema 
under respektive rubrik 

 

Behov av information utifrån patientens förutsättningar 
I resultatet framkommer det hur ett flertal patienter uttryckte upplevelsen av att befinna 
sig i en kris som var en följd av att insjukna i en hjärt-kärlsjukdom. Gambling (2003) 
påpekar att patienterna upplevde det svårt att förstå informationen som en följd av 
krisen. Att befinna sig i en kris kan påverka patientens livsvärld på olika sätt, vilket kan 
leda till att förmågan att uppfatta information kan bli försämrad. Följden av det kan leda 
till att patienten inte förstår vad man drabbats av och kan skapa en känsla av otrygghet 
hos patienten. Cullberg (2006) påpekar vikten av att sjuksköterskan skall finnas till för 
att inge patienten en känsla av trygghet och att samtidigt förklara att de reaktioner som 
patienten upplever är normala. I ett led för att skapa trygghet är att patienten och 
vårdaren har en bra vårdrelation. Det kännetecknas av ett professionellt engagemang 
och att vårdaren inte förväntar sig att få ut något av relationen för egen del, utan att 
fokus är på patientens behov och önskningar (Dahlberg, et al., 2003).  

Det är även viktigt att ge information om sjukdomstillståndet upprepade gånger i syfte 
att skapa goda förutsättningar vad det gäller att uppfatta informationen korrekt 
(Fagermoen, 2002). Resultatet visade även att den äldre generationen kunde ha 
svårigheter att uppfatta informationen korrekt till följd av glömska och förvirring.  
Studiens resultat visar vikten av att sjuksköterskan är lyhörd för vilken fas patienten 
befinner sig i krisen och de eventuella minnessvårigheter som kan finnas. Det för att 
kunna anpassa informationen utifrån den enskilda patientens behov i syfte att minimera 
känslan av otrygghet.  

 

Patientens behov av tydlig information 
Att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är en omvälvande händelse vilket innebär att den 
fysiska förmågan kan minska.  Patientens kunskap om hur hjärtat fungerar och varför 
man har blivit sjuk är avgörande för hur patienten uppfattar sjukdomstillståndet som har 
tillstött. Något som är förvånansvärt är hur ett flertal studier (Ågård, et al., 2004, 
Rodriguez, et al., 2008 & Harding, et al., 2008) belyser att ett antal patienter hade en 
oklar förståelse om hjärtats etiologi. Vilket medförde oro och ångest och att 
informationen upplevdes ofullständig. När denna studie påbörjades, reflekterades det 
inte över att flertalet patienter hade okunskap om hjärtat. Vilket kan vara ett hinder för 
hur patienten upplever sjukdomstillståndet och den information som ges. Vidare 
framkommer även att de patienter som inte har haft någon tidigare erfarenhet av hjärt-
kärlsjukdom, inte upplevde symtomen som allvarliga och sökte vård vid ett senare 
tillfälle. Det skulle vara intressant att vidare undersöka om de enbart beror på 
oerfarenhet eller om det finns andra aspekter som kan påverka vårdsökandet. Vi anser 
att man som vårdpersonal bör vara medveten om att alla patienter har olika kunskaper 
om hjärtats etiologi och att detta kan behöva ingå i informationen. Om inte detta görs 
riskerar personalen att skapa ett vårdlidande hos patienterna som en följd av ofullständig 
information. 
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Ett flertal patienter beskrev en upplevelse av att vårdpersonalen inte kommunicerade 
med varandra. Det ledde till att det som informerades, uppfattades som motsägelsefull 
och att trovärdigheten ifrågasattes av patienterna. Pilhammar Andersson, et al.,( 2003) 
anser att sjuksköterskan skall delge informationen på ett förtroendegivande sätt, så att 
patienten uppfattar och förstår det som informeras på ett korrekt sätt. Det är även viktigt 
att sjuksköterskan i förväg förbereder sig på vad som skall informeras, i syfte att 
minimera risken för oro och otydlig information. Dahlberg, et al., (2003) beskriver att 
om inte informationen anpassas efter den enskilde patientens behov, kan detta leda till 
att patienten upplever att självkänslan kränks. Trots det så framkommer det i resultatet 
hur patienterna upplevde informationen otydlig vilket ledde till oro.  
 
Vi anser att det är viktigt att vårdpersonalen tydligt skall dokumentera vad som har 
informerats för att det inte ska uppstå några missförstånd gällande informationen. Det är 
även viktigt att informationen ges på ett så tydligt och förtroendegivande sätt så 
patienten förstår vad som sägs. Vilket kan minimera riskerna för att patienterna 
upplever ett vårdlidande. 

 

Informations - och undervisningsbehov 
Hälso – och sjukvårdslagen (1982:763) beskriver att patienten skall ges individuellt 
anpassad information om sitt hälsotillstånd. Det framkom att patienterna upplevde 
informationen som de fick som generell och att den inte var individanpassad. Det som 
visas tydligt i vårt resultat är att patienterna efterfrågade en mer individanpassad 
information som gavs både skriftligt och muntligt. Det var även viktigt att 
informationsmängden delades upp i mindre delar som gavs under en längre tid. Det här 
visar ett behov av att vårdpersonalen prioriterar informationen och delar upp den för 
patienten i mindre delar. Det är också viktigt att all information inte ges samtidigt. 
 
Det har inte framkommit att patienterna har upplevt någon tidsbrist, men vi tror att det 
kan var en anledning till att man inte ger en mer individanpassad information. I studien 
av Harding, et al., (2008), som belyste personalens upplevelser, kom det fram att de 
upplevde en tidsbrist när de skulle informera patienter. En personal beskrev det så här; 
 

”We don’t have that much time to always do the things that we 
would like to do” (Harding, et al., s.153). 

 
I vårt resultat framkommer det även att en del patienter valde att leva med en oklar 
information om diagnosen. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att flertalet patienter 
undvek information gällande sitt hälsotillstånd. Det skulle vara intressant att studera hur 
och varför patienten hanterar sin sjukdom och de livsstilsförändringar det kan medföra, 
genom att aktivt välja bort delar av det som informerats.  
 

Behov av information avseende livsstilsförändringar 

Hjärt-kärlsjukdom kan medföra att patientens livsvärld förändras, till en följd av att 
patienten oftast måste göra vissa livsstilsförändringar för att förhindra ett nytt 
insjuknande. Sjuksköterskan skall från början förstärka patientens vilja att bli frisk och 
leva vidare. Det är viktigt att sjuksköterskan stöttar, uppmuntrar och vägleder patienten 
så att patienten upplever hopp om att klara tillvaron efter sjukhusvistelsen (Haugland, et 
al., 2002). Både Decker, et al., (2007) och Gambling (2003) beskriver hur patienterna 
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upplevde informationen som otydlig och att detta skapade en känsla av rädsla. En rädsla 
över att inte veta vad man fick göra och inte gällande livsstilsförändringar. Det framkom 
även att patienterna hade ett behov av att få information som var anpassad efter i vilket 
skede de befann sig i sin sjukdom.  
 
Patienterna beskrev olika behov gällande information om livsstilsförändringar, vilket 
visar på hur viktigt det är att informationen är patientfokuserad och anpassad efter det 
skede som patienten befinner sig i. Det framkom att ett antal patienter deltog i en grupp 
för hjärt-kärlsjuka och att detta upplevdes som positivt (Hanssen, et al., 2005).  
 
Som sjuksköterska bör man uppmärksamma patientens behov av information gällande 
hälsan samt fråga patienten vad han undrar över och vill ha svar på. Genom att ge bra 
information och undervisning gällande livsstilsförändringar efter patientens behov och 
tillstånd, ökar förutsättningarna för att patienten förstår innebörden i det som sägs. Om 
inte patientens behov tillgodoses riskerar vårdpersonalen att skapa ett vårdlidande hos 
patienten. Wiklund (2003) beskriver att sjuksköterskan skall minimera risken för ett 
vårdlidande genom att vara uppmärksam på om patienten upplever ett vårdlidande men 
även över sin egen roll i mötet med patienten. Det är av stor vikt att tänka på eftersom 
man med dessa enkla medel, kan minska vårdlidandet för patienten. 
 
Wiklund (2003) beskriver genom att inneha en förståelse för människans kropp, själ och 
ande skapas en helhetssyn, vilket medför att som sjuksköterska kunna se hur en 
somatisk sjukdom påverkar hela individen och inte enbart kroppen. Detta beskriver hur 
viktigt det är att se patienten och de behov som finns. Det resultat som framkommit i 
denna studie tyder på att patienters behov av information inte är tillräckligt 
individanpassat och patientfokuserat. Vi tror dock att kunskapen om att individanpassad 
information samt undervisning finns hos flertalet vårdpersonal. Det är viktigt att stanna 
upp och reflektera över den uppgift man har som sjuksköterska och att patientens behov 
ses som det centrala i yrket. Tidsaspekten påpekades, men vi anser att genom god 
planering skall inte det vara ett argument för att inte individanpassa informationen.  

 
 
Praktiska implikationer 
För att kunna tillgodose patientens olika behov av information krävs olika 
vårdhandlingar av sjuksköterskan. De kan göras genom att: 
 

• Sjuksköterskan bör reflektera över patientens olika förutsättningar och den 
krisfasen som patienten befinner sig i. 

• Sjuksköterskan bör i förväg gå igenom vad som skall ingå i informationen och 
vad det innebär. 

• Viktigt att individanpassa informationen och undervisningen i syfte att patienten 
skall uppleva att det som sägs, gäller dem själva och inte andra. Risken med att 
ge informationen generellt är att patienten rationaliserar bort informationen och 
inte tar det till sig. 

• Bra med både muntlig och skriftlig information. Att gå igenom det som står i 
den skriftliga informationen tillsammans med patienten kan skapa en god 
kommunikation och trygghet för patienten att ställa frågor om sitt specifika 
sjukdomstillstånd. 
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• Informationen bör ges i mindre delar och över en tid. 
• Viktigt att dokumentera det som informerats till patienten även vilka behov av 

information patienten har. 
• Informationen skall vara tydlig, lätt att förstå och med ett språk som en icke 

vårdutbildad person förstår. 
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Bilaga 1          Översikt över analyserad litteratur. 
 
 

 Perspektiv Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel:” They 
diagnosed bad 
heart”: A 
qualitative 
exploration of 
patients´ 
knowledge 
about and 
experiences 
with heart 
failure. 
Författare: 
Rodriguez, K., 
Appelt,C., 
Switzer, G., 
Sonel, A., & 
Arnold,M. 
Tidskrift: 
Heart and Lung 
Årtal: 2008 
Land: USA 

Vårdvetenskaplig Om inte 
vårdpersonal 
kan skapa en 
god balans 
mellan 
informationen 
om sjukdomen 
och positiva råd 
om olika steg i 
att hantera 
hjärtsvikt, 
riskerar 
patienten att 
känna sig 
överväldigad 
och det fysiska 
samt psykiska 
tillståndet hotas.
Syftet är att 
undersöka 
patientens 
kunskap 
gällande 
hjärtsvikt, deras 
förståelse över 
råd samt deras 
syn på hur 
hjärtsvikt 
påverkar det 
dagliga livet. 

En kvalitativ 
studie. 
Grounded 
Theory 
Urval: 25 
patienter över 
18 år, 
engelsktalande 
samt BNP >100. 
Intervjuerna 
skedde via 
telefon med 
hjälp av öppna 
frågor. 
Ostrukturerade 
intervjuer. 
Intervjuerna 
spelades in för 
att sedan 
analyseras och 
kodas. Frågorna 
utformades 
utifrån 
litteraturen. Fem 
teman 
kategoriserades 
. 
 

Ur fem teman 
framkommer: 
Patienterna ansåg 
inte att de fått 
adekvat 
information från 
vårdpersonalen. 
Uttryckte behov av 
tydligare 
information 
angående 
diagnosen och den 
prognosen det 
medförde. 
De flesta förstod 
vikten av att följa 
doktorns 
rekommendationer.
Patienternas fokus 
låg på den 
minskade fysiska 
funktionen samt 
minskad 
livskvalitet. 
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 Perspektiv Problem 
och 
Syfte 

Metod Resultat 

Titel: 
When is a 
patient with 
Heart failure 
adequately 
Informed? A 
study of  
Patients´ 
knowledge 
of 
And attitudes 
toward  
Medical 
information. 
Författare: 
Ågård, A., 
Hermerén, 
G., & 
Herlitz, J. 
Tidskrift: 
Heart & 
Lung 
Årtal: 
2004 
Land: 
Sverige 

Vårdvetenskaplig Många 
patienter 
med 
hjärtsvikt 
har en  
ofullständig 
kunskap 
om deras 
medicinska  
tillstånd och 
behandling. 
Syftet är att 
undersöka  
patienternas 
kunskaper 
om 
hjärtsvikt 
och deras 
attityder 
gentemot 
medicinsk 
information 
 

Grounded 
Theory. 
Kvalitativ 
analys. 
Urval: 40 
patienter över 
60 år med 
varierande grad 
av hjärtsvikt.  
Intervjuerna 
skedde på ett 
sjukhus och 
ställdes med 
öppna frågor.  
Ostrukturerade 
intervjuer. Delar 
av intervjuerna 
spelades in på 
diktafon samt 
centrala begrepp 
skrevs ned. 
Intervjuerna 
analyserades 
och kodades.  
Fyra teman 
skapades. 

Ett flertal av patienterna 
hade en begränsad 
förståelse om deras 
sjukdom. Trots det 
påpekade patienterna att 
de var nöjda med 
informationen de fått.  
En del patienter verkade 
acceptera att vara 
likgiltiga inför deras låga 
kunskapsnivå gällande 
sjukdomen. En del av 
patienterna verkade även 
vara omedvetna om 
kunskapsnivån de hade. 
Majoriteten efterfrågade 
inte heller information 
om prognosen. 
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 Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat 

Titel: 
Meeting the 
communication 
And 
information 
needs of 
chronic heart 
failure patients. 
Författare: 
Harding, R. et 
al. 
Tidskrift: 
Journal of Pain 
and Symptom 
Management. 
Årtal: 
2008 
Land: 
Storbrittanien 

Vårdvetenskaplig Det finns en brist på 
kunskap om hur 
man genom 
generella riktlinjer 
bäst möter 
informationsbehovet 
hos patienter med 
kronisk hjärtsvikt. 
Syftet är att 
framställa lämpliga 
rekommendationer 
som är möjliga och 
passande till 
patienter med 
hjärtsvikt. 

Kvalitativ 
metod. 
Urval: 20 
patienter, 11 
vårdare och 
12 läkare 
deltog. Man 
använde sig 
av 
ostrukturerade 
intervjuer, 
vilka var 
inspelade på 
band. Dessa 
analyserades 
för att kunna 
ta ut teman 
eller 
kategorier. 
Det framkom 
fem teman. 

Det framkom att 
patienter brast i sin 
förståelse av 
hjärtsvikt och dess 
symtom. 
Patienterna 
förväntade sig 
även att få ärliga 
diskussioner om 
sjukdomens 
förlopp och 
konsekvenser. 
Men patienterna 
ville ogärna ha 
information om en 
dålig diagnos. 

Titel: 
Acute 
Myocardial 
Infarction 
Patients´ 
Information 
Needs Over the 
Course of 
Treatment and 
Recovery. 
Författare: 
Decker, C. et 
al. 
Tidskrift: 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing. 
Årtal: 
2007 
Land: 
USA 

Vårdvetenskaplig Patienternas 
medverkan i att ta 
beslut gällande 
behandling ökar. 
Eftersom patientens 
kliniska kontext 
ändras, förändras 
patientens behov av 
information. 
Problemet blir att 
identifiera 
patientens 
informationsbehov. 
Syftet är att 
beskriva patientens 
valmöjligheter att ta 
en involverande 
roll, och vilken sorts 
information 
patienten önskar sig.

Kvalitativ 
metod. 
Urval: 19 
patienter som 
nyligen haft 
en 
hjärtinfarkt. 
Åldern var 
<65 eller >65 
år och det var 
deltagare från 
båda könen. 
Man satt i 
grupp och 
fick frågor, 
dessa 
bandades och 
analyserades 
för att få fram 
teman. Man 
fick fram två 
stora teman 
med tio 
subteman. 

Både patientens 
roll i att ta beslut 
och behov av 
information ändras 
när patienten går 
från den akuta 
fasen till att 
återhämta sig. 
Informationsbehov
et såg väldigt olika 
ut vid tidpunkten 
då det var akut och 
efter det att 
patienten blivit 
utskriven. 
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 Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat 

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: 
Storbrittanien 

Vårdvetenskap
-lig 

Det är känt att det är 
en fördel för 
patienten om de har 
kunskap om sin 
sjukdom, behandling 
och livsstil. Men för 
att kunna ta del av 
detta måste de få 
information som ges 
till dem på ett 
passande och 
lättförståeligt sätt. 
Syftet är att fastställa 
informations behov 
hos patienter med 
diagnostiserad hjärt-
kärlsjukdom, för att 
kunna utveckla ett 
undervisningsmaterial 
som handlar om 
hälsa. 

Kvalitativ metod. 
Man använde sig 
av en 
hjärtrehabiliterings 
grupp som bestod 
av över 200 
medlemmar. 
Åldern var mellan 
32 till 85 år. Man 
använde sig av 
fem fokusgrupper 
som fick diskutera 
olika frågor. Dessa 
diskussioner 
skulle pågå max 
en till två timmar. 
Mötena band 
inspelades, för att 
senare kunna 
analyseras. Det 
framkommer fem 
teman. 

Man belyste 
samspelet 
mellan 
patienternas tro 
och värderingar 
av deras hälsa. 
I ett tidigt 
stadium i 
sjukdomsproce
ssen, hade 
patienterna 
svårigheter att 
tillgodogöra sig 
informationen. 
Det 
framkommer 
även att 
patienterna 
hade en önska 
att få en 
individuell 
information. 
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 Perspektiv Problem och Syfte Metod Resultat 

Titel: 
Readjustment 5 
months after a 
first-time 
myocardial 
infarction: 
reorienting the 
active self. 
 
Författare: 
Brink, E., 
Karlson, B. W.& 
Hallberg, L.R.-M.
 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
Årtal: 
2006 
 
Land: 
Sverige 

Vårdvetenskaplig Det har visat sig att 
somatiska, 
psykologiska och 
sociala faktorer 
påverkar 
återanpassningen 
efter en första 
hjärtinfarkt. Studier 
har kommit fram 
till att vissa 
patienter får 
depressioner. Det 
fattas förståelse för 
hur själv reglerings 
processen går till. 
Syftet är att 
undersöka hur själv 
regleringsprocessen
är hos kvinnor och 
män fem månader 
efter en 
hjärtinfarkt. För att 
i sin tur öka 
förståelsen för 
återanpassningen 
efter en första 
hjärtinfarkt.   

Grounded 
Theory. 
Kvalitativ 
metod. 
Deltagarna 
bestod av 
elva kvinnor 
och tio män. 
De var 
intervjuade 
fem månader 
efter sin 
hjärtinfarkt. 
Första 
intervjun 
gick till så 
att 
deltagarna 
fick berätta 
om sin 
upplevelse. 
De flesta 
ville bli 
intervjuade i 
sitt hem. 
Intervjuerna 
var inspelade 
på band. 
Dessa 
analyserades 
och sex 
teman 
hittades. 

Deltagarna såg sig 
själva som aktiva. 
Vilket hotades 
utav trötthet och 
andra 
hälsoproblem. 
Detta gjorde att de 
inte kunde delta i 
aktiviteter som de 
hade gjort före 
hjärtinfarkten. 
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 Perspektiv Problem och 

Syfte 
Metod Resultat 

Titel: 
A qualitative study 
of the 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 Cardiovascular 
Nursing. 
 
Årtal: 
2005. 
 
Land: 
Norge 
 

Vårdvetenskaplig Flera studier 
påstår att 
patienter har ett 
obemött behov, 
av information 
angående 
hjärtinfarkt 
efter 
utskrivning. 
Syftet är att 
undersöka 
behovet av 
information för 
inneliggande 
patienter. Även 
deras 
förutsättningar 
för en 
uppföljnings 
kontakt efter 
utskrivning. 

Kvalitativ 
studie.  
Urval: 14 
patienter i 
åldern 42-69 
var med i tre 
grupper. 
Intervjuerna 
hölls tre till 
fem månader 
efter 
utskrivningen. 
Intervjuerna 
var 
ostrukturerade 
och de 
spelades in, 
även skriftliga 
noteringar 
gjordes. 
Inspelningarna 
analyserades 
och kodades i 
tre teman. 

Det framkom att 
det fanns brister i 
hur man bemöter 
patienten på 
sjukhus och efter 
utskrivning 
gällande deras 
informationsbehov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


