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Sammanfattning    

 

Ett av de största folkhälsoproblemen för både män och kvinnor är hjärt- kärlsjukdom. 

Varje år drabbas 26 000 personer och behöver vårdas på sjukhus. Idag är vårdtiden kort, 

ca 2-3 dagar och patienterna befinner sig ofta i chock efter sin hjärtinfarkt. Detta kan 

resultera i att de har svårt att ta till sig den information som ges. Patienterna behöver få 

insikt i att hjärt- kärlsjukdom är en kronisk sjukdom och vilka livsstilsförändringar som 

bör göras för att minska risken för att drabbas av ny hjärtinfarkt. Syftet var att belysa 

patienters behov av information efter hjärtinfarkt utifrån patient- och 

sjuksköterskeperspektiv. Vi har gjort en litteraturstudie där fokus ligger på artiklar som 

beskriver vilka behov patienterna har av information och utbildning efter sin 

hjärtinfarkt. Materialet analyserades och sammanställdes enligt Evans (2003) 

analysmodell.  

 

I vår studie framkom det att patienterna vill ha information om medicinsk behandling 

och hur länge den skall pågå, förändring av livsstilsfaktorer, riskfaktorer samt 

psykologiska faktorer. Även råd om fysisk aktivitet där sexuell aktivitet ingår saknade 

patienterna information om. Önskemål fanns om att få individuell information som var 

relevant för just dem. Studier visar att patienter som drabbats av hjärtinfarkt behöver 

stöd och information efter att de har kommit hem från sjukhus. De är oroliga och 

behöver svar på sina frågor. Patienterna önskade att få mer individuell information. Att 

inte veta vem de kunde kontakta när de hade frågor skapade oro. Därför önskade de att 

de hade en kontaktperson som de alltid kunde nå, för att känna sig tryggare. Patienterna 

önskade att sjuksköterskan skulle se hela människan och vilka behov just de hade. Det 

är viktigt att ta sig tid och lyssna på patienterna för att se vilken kunskap de har sedan 

tidigare, och därefter bedöma behovet av information. Distriktssköterskan har 

kompetens att ha en betydande roll i att informera och utbilda patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt.  

 

Nyckelord: myocardial infarction, information, education, nursing, patient  
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INLEDNING 
 

Varje år drabbas ungefär 26 000 människor av hjärtinfarkt och behöver vårdas inom 

akutsjukvården (Hjärt- Lungfonden, 2008). Att drabbas av hjärtinfarkt är en dramatisk 

upplevelse för patienten. Den korta vårdtiden på ca tre dagar innehåller många 

behandlingar och undersökningar. Patienten befinner sig ofta i ett chocktillstånd och har 

svårt att ta till sig all information som ges och förstå innebörden av den. Det är oftast 

efter utskrivningen som det uppstår frågor kring hur de skall leva vidare med sin 

hjärtsjukdom och vad de kan göra för att minska risken för återfall. Hjärt-kärlsjukdom 

är en kronisk sjukdom som kräver livslång behandling i form av läkemedel, och 

livsstilsförändringar. Distriktssköterskan kan hjälpa, stödja och undervisa patienten i ett 

skede då han/hon är mer mottaglig för information. I Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2008) beskrivs att sjuksköterskan 

skall främja hälsa och förebygga ohälsa. Sjuksköterskan skall ha förmåga att identifiera 

och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer. 

Sjuksköterskan skall även kunna identifiera och bedöma patienters resurser och förmåga 

till egenvård. Med denna litteraturstudie vill vi belysa patienternas behov av 

information och utbildning efter en hjärtinfarkt. 

 

  

BAKGRUND 

Nedan presenteras en bakgrund som börjar med att beskriva hjärt- kärlsjukdom, 

patofysiologi, symtom och riskfaktorer. Sedan följer en sammanfattning av tidigare 

forskning när det gäller informations- och utbildningsbehovet hos patienter med en 

annan kronisk sjukdom, nämligen patienter med diabetes. 

 

Akuta coronara syndrom 

Det största folkhälsoproblemet för både män och kvinnor är hjärt-kärlsjukdom. Hit 

räknas ACS (acute coronary syndrome) vilket innefattar instabil angina pectoris, ST-

höjningsinfarkt och icke ST-höjningsinfarkt (Schenk-Gustafsson, 2003). Termen ACS 

används eftersom instabil angina pectoris, ST-höjningsinfarkt och icke ST-

höjningsinfarkt har samma patofysiologiska mekanismer, och har samma brådskande 

dignitet för snabb diagnos och behandling (Chen, Woods, Wilkie & Puntillo, 2005).  

 

Patofysiologi  

Den främsta orsaken till hjärtinfarkt beror på ett försämrat blodflöde i ett av hjärtats 

kranskärl med ischemi (syrebrist) som följd i detta kärls försörjningsområde.    

(Socialstyrelsen, 2004). Försämrat blodflöde beror på ateroskleros (åderförkalkning), 

vilket innebär inlagring av lipider (blodfetter) och inflammatoriska celler i kärlväggen 

med bildning av så kallat plack. Plötsliga blödningar i placket kan ge upphov till 

trombbildning (propp) och helt täppa till, ockludera kärlet. När trombosen väl täppt till 

kärlet upphör blodcirkulationen till den drabbade delen av hjärtmuskeln, vilket leder till 



 2 

en irreversibel hjärtmuskelskada på grund av syrebrist som uppkommer då hjärtats 

kranskärl får försämrat blodflöde (Grefberg & Johansson, 2007).  

 

Symtom vid hjärtinfarkt  

Central bröstsmärta är det dominerande symtomet för hjärtinfarkt. En kraftig 

allmänpåverkan med blekhet, ångest och kallsvettighet kan ofta ses i samband med 

insjuknandet (Wallentin, 2005). Bröstsmärta är det mest förekommande symtomet hos 

både män och kvinnor. Central bröstsmärta som strålar ut i vänster arm är det klassiska 

symtomet. Andra kombinerade symtom är andnöd, illamående och kräkningar 

(MacInnes, 2006). Andra symtom som kan föreligga eller helt dominera symtombilden 

är ångest, andfåddhet, illamående, buksmärta, matthet, svaghet, svimning, allmän 

sjukdomskänsla och svettning (Lyngstam, Medin & Sahlquist, 2004).  

  

Riskfaktorer 

De viktigaste riskfaktorerna som visar ett övertygande samband mellan hjärt-

kärlsjukdom är rökning, diabetes, högt blodtryck, psykologisk stress och 

blodfettsrubbning. Andra riskfaktorer är hög ålder, låg fysisk aktivitet samt hereditet 

(Persson, 2003).  Rökning är en av de största riskfaktorerna där risken för att drabbas av 

en hjärtinfarkt fördubblas (Wallentin, 2005). En undersökning visade att endast 2 % av 

patienterna som drabbats av hjärt-kärlsjukdom kände till de tre största riskfaktorerna  

d v s rökning, blodfettsrubbning och högt blodtryck (Jiang, Sit & Wong, 2007). Att 

patienter med bekräftad hjärt-kärlsjukdom är medvetna om och åtgärdar sina 

riskfaktorer har positiv effekt på riskreduktion och leder även till förbättrad hälsa. 

Många studier visar att om man gör livsstilsförändringar så som att ändra kostvanor, 

ändra rökvanor, minska stressnivån och öka den fysiska aktiviteten minskar risken för 

ny hjärtinfarkt (Condon & McCarthy, 2006). 

 

Patientens upplevelse av att drabbas av hjärtinfarkt 

Att drabbas av hjärtinfarkt är en akut händelse som skapar rädsla och ångest hos 

patienterna. De tappar kontrollen över livet, och blir medvetna om att detta kan vara 

slutet vilket skapar dödsångest. Att drabbas av hjärtinfarkt är något som stör det som i 

vanliga fall är normalt (Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003). Uppfattningen om 

vilka symtomen för en hjärtinfarkt är varierar hos patienterna. Detta gör att de kanske 

inte förstår att de har drabbats av en hjärtinfarkt. I en studie av Finnegan, Meischke, 

Zapka, Leviton, Meshack & Garner (2000) beskrivs att en patient trodde att det skulle 

vara som på film i Hollywood, att smärtan skulle vara knivstark, och att du skall dö här 

och nu. Symtomen kan även vara så vaga att det är svårt att definiera och känna igen 

dem och kunna beskriva dem. Många människor upplever att de inte befinner sig i 

riskzon för att drabbas av hjärtinfarkt, vilket leder till att de inte relaterar sina symtom 

till hjärtat. Flera av patienterna upplevde att något var fel men ville vänta och se om det 

gav med sig. Äldre patienter relaterade sina symtom till artrit, muskelvärk eller att de 

inte ätit ordentligt. Det här gör att många patienter väntar allt för länge med att söka 

vård (ibid).  
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Upplevelsen av hjärtinfarkten styr patienternas sätt att se på framtida risker enligt 

Broadbent, Petrie, Ellis, Anderson, Gamble & Anderson (2006) De patienter som 

upplevt att det finns risker med att drabbas av en hjärtinfarkt kommer i framtiden ha 

lättare att göra livsstilsförändringar och följa den medicinska behandlingen. Få patienter 

är medvetna om riskfaktorer och att de kan drabbas av en ny hjärtinfarkt. Flertalet av 

dem uppfattade inte de traditionella riskfaktorerna så som rökning, hereditet eller en 

genomgången hjärtinfarkt som riskfaktorer (ibid). Patienter som har drabbats av 

hjärtinfarkt har blivit medvetna om att livet kan ändra sig fort. De har fått mer respekt 

för livet (Johansson, et al., 2003). 

”Life is not…., it is not something obvious anymore, I don´t know if I will live tomorrow, 

or not…… It is matter of seconds; I mean a heart attack only takes a few seconds” 

(s.232).  

  

Informationsbehov hos patienter med en kronisk sjukdom  

Att leva med kronisk sjukdom innebär enligt Broadbent et al., (2006) att det finns ett 

antal riskfaktorer som kan leda till att sjukdomen förvärras, både på lång sikt och akut. 

Det är sjuksköterskans uppgift att upplysa patienterna, få dem att förstå vilka 

riskfaktorerna är och vilka åtgärder de kan vidta för att minska riskerna. Patienterna får 

sedan själva ta beslut och avgöra hur de vill leva i framtiden (ibid).  

 

Till gruppen kroniska sjukdomar hör diabetes. Patienter som lever med diabetes strävar 

efter att få leva ett så normalt liv som möjligt, ett liv fritt från symtom. För att de ska 

kunna leva ett liv utan framtida komplikationer krävs förebyggande insatser. Ruderfelt 

& Axelsson (2004) anser att distriktssköterskan har en viktig roll i att informera och 

undervisa diabetespatienterna för att förhindra framtida komplikationer. I 

undervisningen ingår att ge patienterna kunskap om sjukdomen och om egenvård vilket 

kan hjälpa patienten att minska risken för komplikationer. Syftet med undervisningen är 

att stötta och hjälpa patienten att ta kontroll över sin sjukdom. Patienter som inte ser att 

livsstilsförändring samt samarbetsvilja krävs har svårare att tillgodogöra sig information 

och utbildning. Det ställs krav och kunskap på distriktssköterskan för att kunna vara 

patienten behjälplig i dessa förändringar (ibid). 

 

Utbildning har visat sig vara viktig i behandlingen av diabetes. Patienter som deltar 

aktivt i vården klarar bättre sin egenvård (Sönnerberg, Edgren & Welin, 2001).  

Patienter som inser att de kan kontrollera sin sjukdom genom den undervisning som ges 

av sjuksköterskan, har större möjlighet att påverka framtida komplikationer. Dessa 

patienter har också lättare att ta till sig information och utbildning (Ruderfelt & 

Axelsson, 2004). Enligt Woodward Dawes, Dolan & Wallymahmed (2006) var de flesta 

patienterna nöjda med informationen och utbildningen som gavs men det fanns 

önskemål om att få mer information om riskfaktorer och komplikationer. 

Distriktssköterskan hade en checklista som användes för alla patienter, men lyssnade på 

patienternas önskemål och försökte att ge information och utbildning utefter patientens 

behov (ibid). Enligt Pooley, Gerrard, Hollis, Morton & Astbury  (2001) och Sönnerberg 

et al., (2001) visade det sig att patienterna ofta upplevde att de fick generell information. 

Vården måste vara anpassad efter den enskilde patientens behov eftersom ingen patient 

är den andra lik, det ökar förutsättningarna för god egenvård (ibid). 
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Både vårdpersonal och patienter uttryckte vikten av att det skall finnas tillräckligt med 

tid under patientbesöket för att ställa frågor, ge och ta emot information och planera 

vården. Det visade sig att patienterna hade lättare att ta till sig informationen då 

sjuksköterskan tog sig tid och visade intresse (Riazi, Hammersley, Eiser, Eiser & 

Tooke, 2000; Pooley et al., 2001). 

 

”I can´t praise her [the practice nurse] high enough, she´s been brilliant. Well if you 

want the time she makes the time for you, you know, and she´s always the same, she 

never, never cuts you short. I feel sometimes when you´re visiting the doctor´s they are 

under such pressure and they´re so busy that they haven´t really got the time to give 

you.... Now the GP, I´m not saying they don´t care, I don´t think they have the time to fit 

everything in.” (Pooley et al., 2001.s.321). 

 

Det är viktigt att patienten känner sig trygg, kan ställa frågor och upplever att 

sjuksköterskan lyssnar (Pooley et al., 2001). Patienter som har fått hjälp med att förstå 

innebörden av att leva med kronisk sjukdom har lättare att ställa frågor kring sin 

sjukdom och föra en dialog med distriktssköterskan.  Detta resulterar i en ökad 

tillfredställelse för patienten. För att patienterna långsiktligt ska kunna följa de råd som 

de får och hålla motivationen uppe krävs regelbundna kontroller hos distriktssköterskan 

(Riazi, et al., 2000).  I Woodward et al., (2006) beskrivs att det fanns önskemål från 

patienter om att information och utbildning skulle ske kontinuerligt, antingen i enskilt 

möte med distriktssköterskan eller i form av gruppträffar med andra diabetespatienter 

eller som skriftlig information (ibid).  Gruppträffar ger patienterna en möjlighet att byta 

erfarenheter och höra om andras upplevelser av att leva med diabetes. Att träffas i grupp 

gav större insikt i de rättigheter de har när det gäller sin vård. Flera deltagare ansåg att 

de fått ökat självförtroende, kände sig säkrare på sin sjukdom och inför mötet med 

vården (Sönnerberg et al., 2001). De senaste åren har trenden gått från auktoritär vård 

till att handla mer om empowerment och att patienten själv ska vara delaktig i sin 

behandling. Ansvaret att ta hand om sig själv och sin sjukdom har till stor del lagts på 

patienten. Detta ställer stora krav på kompetent och utbildad personal (Jallinoja, Absetz, 

Kuronen, Nissinen & Talja, 2007). Patientutbildning ger patienten möjlighet att utnyttja 

sina resurser för bästa möjliga hälsa och egenvård. Då patienten själv får vara med och 

bestämma ger det patienten en befogenhet att styra över sin egen vård – empowerment 

(Sönnerberg et al., 2001).  

 

Både sjuksköterskor och patienter tycker det är viktigt med kontinuitet. Patienten vill 

gärna gå till samma person som känner till deras bakgrund och sjukdomshistoria. Det 

ger en trygghetskänsla att få träffa samma person. Patienterna tycker även att det är 

viktigt att det finns någon att kontakta när som helst för att få råd (Pooley et al., 2001). 

  

 

PROBLEMFORMULERING 

Hjärtinfarktspatienter som vårdats på sjukhus skrivs ut efter ca tre dagar. Patienten 

befinner sig då ofta i chock och har svårt att ta till sig den information som ges under 

vårdtiden på sjukhus. Frågorna kring hur de skall leva sitt liv med sin hjärtsjukdom 
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kommer vanligtvis senare då patienten kommit hem från sjukhuset.  Behandlingen efter 

hjärtinfarkt är livslång och innefattar läkemedel samt livsstilsförändringar. Patienterna 

behöver få insikt i att hjärt-kärlsjukdom är en kronisk sjukdom samt vad de kan göra för 

att minska riskerna för en ny hjärtinfarkt. Hur kan distriktssköterskan tillgodose 

patientens behov av information och utbildning?   

 

SYFTE 

Att belysa patienters behov av information efter hjärtinfarkt utifrån patient- och 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

METOD 

Vi har valt att göra en litteraturstudie där vi har använt oss av Forsberg & Wengström 

(2008) som vägledning. Genom att göra att göra en litteraturstudie har vi fått en 

sammanställning av flera olika studier.  

 

Datainsamling  

Vetenskapliga artiklar har sökts i PubMed då det är en vårdvetenskaplig databas. 

Sökorden vi har använt oss av är myocardial infarction information, education, nursing 

och patient i kombination med AND. Sökorden har endast använts i en söksträng. 

Samtliga sökord är MeSH-termer. Begränsning som användes var artiklar från 2000 – 

2009 för att få aktuell forskning samt länk till fulltext-artiklar. Ovanstående sökning gav 

30 träffar, samtliga abstract lästes igenom. Artiklarna innehåller studier på både manliga 

och kvinnliga patienters behov av information och utbildning efter hjärtinfarkt. Vi har 

valt artiklar som utgår från patientperspektiv eller från sjuksköterskeperspektiv. Artiklar 

som handlar om tiden på sjukhus i samband med hjärtinfarkt, olika symtom på 

hjärtinfarkt samt artiklar som handlar om anhörigas upplevelser exkluderades . Tre 

artiklar handlade om en annan diagnos än hjärtinfarkt och en handlade om auskultation 

av hjärta, därför exkluderades även dessa. Kvar blev 13 artiklar som lästes i sin helhet. 

Två stycken exkluderades på grund av att de var litteraturstudier. Därefter gjordes 

manuell sökning i referenslistor och två artiklar hittades samt två artiklar genom related 

articles. Totalt 15 artiklar analyserades. Checklista enligt Forsberg & Wengström 

(2008) har använts för att värdera artiklarna. 

 

 

 

Etiska överväganden 

Av de artiklar som vi använt oss av var det två stycken som inte beskrev sina etiska 

förfaranden (Wiles & Kinmonth, 2001; Mayou, Welstand & Tyndel, 2005).  Det 

nämndes ingenting om varför eller om patienterna hade tillfrågats om samtycke. I de 

övriga artiklarna hade författarna sökt tillåtelse hos etiska kommittén eller hos 

medicinska kommittén på sjukhuset. Patienterna hade också fått ge sitt medgivande till 

att delta i studierna.  
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Dataanalys 

Vi har utgått ifrån Evans (2003) analysmodell vid genomgång av artiklar. Följande steg 

har bearbetats: inhämtning av material från tidigare forskning. Artiklarna har noggrant 

lästs igenom av båda författarna för att få veta vad de handlar om. Därefter inriktades 

läsningen på studiens resultat. Nästa steg i analysen var att identifiera nyckelfynd inom 

respektive studie. Detta gjordes genom att nyckelfynd markerades i samtliga artiklar. 

Fortsättningsvis relaterades dessa nyckelfynd till andra studier. De olika artiklarnas 

resultat relaterades till varandra, likheter har identifierats och bildat teman och i sin tur 

subteman. Exempel på analys till temabildning, se tabell 1.  

 

Tabell 1 

Nyckelfynd Tema Subtema 

“…smoking is not good, 

but it can help with nerves, 

I tend to fly to cigarettes 

when I am stressed, I treat 

them as safety valve, they 

can help prevent a nervous 

breakdown” (s.1229). 

 

Vad patienterna vill ha 

information om 

 

Patienterna önskar 

information om 

riskfaktorer till exempel 

rökning. 

”I had the same kind of 

pain that she had back of 

her ear…just one 

side….And I had no idea it 

was a heart attack and it 

was….I´d never heard your 

pain”(Perry & Rosenfeld, 

2005.s.145). 

 

Hur patienterna vill bli 

informerade 

 

Att lära sig av varandra och 

erhålla ny kunskap. 

 

 

RESULTAT 

Resultatet bygger på data från 2495 personer, fördelade på följande vis: 2069 patienter, 

295 sjuksköterskor eller distriktssköterskor, 121 läkare och 10 anhöriga. Utifrån 

analysen framträder följande teman: patienters uppfattning av sin hjärtinfarkt har 

betydelse för informationsbehovet, vad patienterna vill ha information om, hur 

patienterna vill bli informerade och vem ger informationen? De subteman som kom 

fram var: önskan om att få information om medicinering, fysisk aktivitet, riskfaktorer, 

psykologiska faktorer, livsstilsförändringar, information i grupp, individuell information 

samt önskan om kontaktperson.   
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Patienters uppfattning av sin hjärtinfarkt har betydelse för 

informationsbehovet 

Hur patienterna uppfattar informationen som ges kan påverkas av hur de har upplevt sin 

hjärtinfarkt och hur mycket information och kunskap de har med sig sedan tidigare 

(Cooper, Jackson, Weinman & Horne, 2005; Smith & Liles, 2007). 

  

En del patienter hade inte uppfattat sin hjärtinfarkt som en kronisk sjukdom utan snarare 

som en akut händelse de kunde bli helt återställda från. Första dagarna på sjukhuset 

befann sig patienterna i chock och hade svårt att inse att de drabbats av en hjärtinfarkt. 

Patienternas uppfattning av vad allvarlig hjärtinfarkt innebär var att de skulle dö eller 

drabbas av allvarlig funktionsnedsättning. Detta resulterade i att de trodde att de 

drabbats av en mindre infarkt eftersom de överlevde (Wiles & Kinmonth, 2001). 

 

” I´ve had a mild heart attack but I´ve got very bad muscle damage. But it was just a 

one of and that´s it. I´ll be back to normal in six weeks” (s.164). 

 

Sjuksköterskan gav patienterna evidensbaserad information som hon tyckte var viktig. 

Den informationen stämde inte alltid överens med den som patienterna ville ha (Murray, 

Manktelow & Clifford, 2000; Timmins & Kaliszer, 2003). Patienternas uppfattning om 

orsaken till sin hjärtinfarkt baserades på släkt och vänners upplevelser samt vad som 

sagts i media. Några patienter trodde att hjärtinfarkten berodde på ödet och hade svårt 

att ta till sig information (Murray et al., 2000). 

  

Vad patienterna vill ha information om 

Patienter som drabbas av hjärtinfarkt får mycket information. Det kan vara svårt att ta 

till sig allt, speciellt i den akuta situationen då de ofta befinner sig i chockfasen. 

Patienterna tycker det är viktigt att få information om medicinsk behandling och hur 

länge den skall pågå, förändring av livsstilsfaktorer, fysisk aktivitet, psykologiska 

faktorer och riskfaktorer. 

 

Fysisk aktivitet 

Många ville veta när de kunde gå tillbaks till jobbet och om de kunde leva som vanligt. 

En del manliga patienter saknade relevant information och klara besked om och när de 

kunde börja motionera eller om de kunde köra bil (Henriksen & Rosenqvist, 2003; 

Hanssen, Nordrehaug & Rokne Hanestad, 2005). Upplevelsen av att drabbas av 

hjärtinfarkt i vila stämde inte överrens med den bild som patienterna hade. De trodde att 

hjärtinfarkt uppkom i samband med hög fysisk aktivitet.  Därför var det svårt att 

motivera de patienter som hade fått en hjärtinfarkt i vila till att vara fysiskt aktiva 

(Cooper et al., 2005). Flera patienter saknade information om sexuell aktivitet. Flera 

patienter saknade information om detta. Rädsla och ångest fanns över att sexuell 

aktivitet skulle vara för stor belastning på kroppen efter hjärtinfarkten. Flertalet 

patienter hade önskan om att få veta när de kunde börja ha sexuellt umgänge igen och 

när det var säkert att ha sex efter en hjärtinfarkt. Information om detta gavs endast då 
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patienterna själva frågade (Henriksen & Rosenqvist, 2003; Oterhals, Hanestad, Eide & 

Hanssen, 2006; Mosack & Steinke, 2009). Studier har visat att fysisk aktivitet anses 

vara minst viktigt att få information om enligt patienterna. Den åsikten delas inte av 

sjuksköterskor som rankar behovet av information om fysisk aktivitet mycket högre än 

vad patienterna gör (Timmins & Kaliszer, 2003).  

 

Psykologiska faktorer 

En tid efter hjärtinfarkten när de fått tänka igenom vad som hänt kände sig flera 

patienter oroliga eller nedstämda. För en del varade det bara ett par dagar, men för andra 

satt känslan i under en längre tid. Några patienter uppgav att de kände oro och osäkerhet 

för hur livet skulle bli i framtiden. Patienterna ansåg att det fanns brist på information 

om hur de skulle handskas med de psykologiska upplevelserna efter att ha drabbats av 

hjärtinfarkt (Henriksen & Rosenqvist, 2003; Hanssen et al., 2005; Mayou, Welstand & 

Tyndel, 2005; Oterhals et al., 2006).  

 

Perioden efter att patienterna hade lämnat sjukhuset var den period då de upplevde att 

de behövde mest stöd och support. Känslomässiga konsekvenser tog sig uttryck i form 

av skuldkänslor över hur de hade levt sitt liv innan hjärtinfarkten. Koncentrations 

problem, irritation och lätt till tårar var andra känslor som uppträdde, patienterna 

efterfrågade information om detta för att kunna förstå och hantera sina känslor 

(Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003). I en studie av Timmins & Kaliszer (2003) 

prioriterade inte patienterna information om psykologiska faktorer särskilt högt.  

 

Olika syn på riskfaktorer  

För att patienterna skall kunna göra livsstilsförändringar behöver de veta vilka 

riskfaktorer som finns. Patienters och sjuksköterskors uppfattning om vad som är viktigt 

att veta om riskfaktorer skiljde sig åt (Timmins & Kaliszer, 2003). I studien som 

Murray et al., (2000) gjorde visade det sig att flertalet patienter trodde att deras 

hjärtinfarkt berodde på ödet.  

 

”You don´t know what you are destined for, inevitability we will die of something that is 

why I have ticked fate, and when your numbers up it`s up” (s.1229). 

 

Sjuksköterskorna grundade sin vetskap om riskfaktorer på evidens och såg brist på 

motion och dåliga matvanor som hög risk för att drabbas av hjärtinfarkt. Patienter med 

övervikt och dåliga kostvanor såg inte det som en riskfaktor. De trodde det berodde på 

ödet, stress och arbetsrelaterade faktorer. Stress kunde av patienterna ses som riskfaktor, 

men bara om det sattes i samband med större händelse i livet eller mycket stress på 

arbetet. Rökning höll de flesta patienterna med om att det kunde vara en bidragande 

orsak till hjärtinfarkt. Men rökning å andra sidan var avstressande och ansågs ha en 

skyddande effekt mot stress (Murray et al., 2000). 

 

“…smoking is not good, but it can help with nerves, I tend to fly to cigarettes when I am 

stressed, I treat them as safety valve, they can help prevent a nervous breakdown” 

(s.1229). 
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Flertalet patienter har uppgett att de inte minns att de har fått information om 

riskfaktorer. I det akuta skedet och under vårdtiden då patienten oftast befinner sig i 

chock är de inte mottagliga för information om riskfaktorer (Scholte op Reimer, Jansen, 

de Swart, Boersma, Simoons & Deckers, (2002). 

 

Livsstilsförändringar 

Patienterna önskade få information om hur de skulle göra livsstilsförändringar för att 

minska risken att drabbas av en ny hjärtinfarkt (Hanssen et al., 2005). 

Livsstilsförändringar såg patienterna som något de skulle behöva göra kortsiktigt i 

samband med återhämtningen efter hjärtinfarkten. De såg inte det som något som kunde 

förhindra en ny hjärtinfarkt. Patienter som blivit helt återställda saknade motivation att 

ändra sin livsstil. De hade svårt att känna sig tillräckligt motiverade för att göra 

bestående livsstilsförändringar när deras tillstånd inte längre var livshotande. 

 

” I´m over it now, back to normal. I´m afraid I´ve slipped back to old ways with my diet. 

I´s hard to keep going once you´re over it” (Wiles & Kinmonth, 2001.s.165).  

 

Ibland var det svårt för patienterna att se att det kunde finnas underliggande orsaker till 

deras hjärtsjukdom, så som rökning eller högt kolesterol. Detta försvårade motivationen 

till livsstilsförändringar (Cooper et al., 2005).  

 

Oftast hade patienterna mer förståelse och motivation att göra förändringar då de 

fortfarande var i det akuta skedet. Först när de kom hem upplevde de svårigheter med 

att göra förändringar.  Det visade sig att det var lättare för patienter som deltog i 

hjärtrehabiliteringsprogrammet att inse varför de gjorde livsstilsförändringar och att det 

finns riskfaktorer. Patienterna som valde att inte delta hade svårare att se orsaken till 

hjärtinfarkten och kunde inte förstå varför de skulle lämna sitt jobb för att delta i 

träningsprogram. Orsaken kan vara att de har fått för lite information och inte ser att de 

kan bli hjälpta genom att delta i ett hjärtrehabiliteringsprogram. En kvinna kunde inte 

finna någon anledning till att delta, och säger följande:  

 

”Yes, but how can it? What can they do now? Not a lot. I´m taking tablets. And I am not 

eating much” (Cooper et al., 2005.s.93). 

 

Otillräcklig information om medicinsk behandling 

Läkemedelsbehandling tillhör vardagen efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Patienterna 

klagade mycket på den undermåliga information de fick om sina mediciner. De ville 

veta vilka effekter läkemedlen hade, biverkningar, hur de skulle ta dem, varför och hur 

länge. Patienterna önskade att få information om sin behandling både innan utskrivning 

och vid hemkost. (Worth, Tierney & Watson, 2000; Ostergaard-Jensen et al., 2003; 

Oterhals et al., 2006; Smith & Liles, 2007).  
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Hur patienterna vill bli informerade 

Temat beskriver att patienterna uttryckte önskan om att distriktssköterskan skulle lära 

sig att fokusera på hela patienten, se deras behov, vilka livserfarenheter och möjligheter 

som finns samt att deras känslor och intressen tas i beaktande. 

  

Individuell information 

Flertalet patienter upplevde informationen teknisk och generell istället för individuell 

och relevant (Timmins & Kaliszer, 2003; Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003).  

 

Patienter som drabbats av hjärtinfarkt efterfrågar ofta individuell information. Några 

patienter föredrar att få mycket information medan andra vill ha mindre. Den generella 

information som ges handlar om hjärtats anatomi, vad hjärtinfarkt är, vilka riskfaktorer 

som ökar risken för hjärtinfarkt, fysisk aktivitet, medicinsk behandling och kostråd. 

Patienterna anser att informationen de får är viktig, men finner det svårt att urskilja vad 

som är viktigt och relevant för just dem. Vid ett enskilt samtal får patienten i lugn och 

ro ställa frågor till sjuksköterskan och på sätt ha en mer aktiv roll och vara med och 

påverka vilken information de vill ha (Worth et al., 2000).   

 

Varje patient är unik och kräver därför individuell information. Sjuksköterskorna vet 

ofta väldigt lite om hur patienterna har det hemma. Information om livsstilsförändringar 

ges i en miljö långt ifrån den patienten lever i. Genom att sjuksköterskan tar reda på 

patientens kunskap, blir det lättare att möta patientens behov av information. Det är 

viktigt att se hela människan och ge information utefter ålder, kön, fysiska och 

psykologiska behov (Murray et al., 2000; Oterhals et al., 2006; Smith & Liles, 2007). 

 

En studie gjord i England visar att det är möjligt att ge individuell uppföljning, det går 

att uppskatta vilket behov en patient har av till exempel kostråd, motion, rökstopp och 

psykologhjälp och sedan erbjuda de här patienterna den vård de behöver (Mayou et al., 

2004). Information missas ofta vid utskrivning och efter hemkomst. Äldre patienter 

missade ofta information eftersom de hörde sämre, och behövde få informationen 

repeterad. De yngre patienterna hade en tendens att missa information vid utskrivning 

från sjukhuset. De önskade att få uppföljningssamtal från sjuksköterskan vid hemkomst 

för att kunna ta igen missad information (Worth et al., 2000; Oterhals et al., 2006).  

 

Information i grupp 

Några patienter ansåg att gruppträffar kunde vara bra efter en hjärtinfarkt. Genom att 

träffas i grupp kan patienterna dela med sig av sina erfarenheter av att drabbas av 

hjärtinfarkt. Upplevelser av rädsla, ångest och oro kunde diskuteras och patienterna 

kunde lära av varandra och på så sätt få ny kunskap. Att få höra om andras upplevelser 

och symtom kan bekräfta deras egna upplevelser. Flera tyckte att det var nyttigt att höra 

andras historier. Det kunde kännas som en lättnad att träffa andra i samma situation och 

känna att de inte var ensamma med sina upplevelser (Perry & Rosenfeld, 2005; Hanssen 

et al., 2005). 
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”I had the same kind of pain that she had back of her ear…just one side….And I had no 

idea it was a heart attack and it was….I´d never heard your pain”(Perry & Rosenfeld, 

2005.s.145). 

 

 Dock fanns det vissa patienter som tyckte att de kände sig osäkra i grupp. De var rädda 

för att ställa dumma frågor, eller kanske helt enkelt blyga för att prata i grupp. 

 

”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.s.40).  

 

Att ha en kontaktperson   

Patienterna hade önskemål om att ha någon som de kunde ringa och rådfråga när som 

helst. Det skulle kännas tryggt för dem att alltid kunna nå någon (Worth et al., 2000; 

Hanssen et al., 2005; Oterhals et al., 2006).  Äldre patienter kunde tycka att det var svårt 

att ringa till någon om de inte hade en specifik fråga och ville gärna bli uppringda i 

hemmet (Henriksen & Rosenqvist, 2003; Hanssen et al., 2005). Om förslaget att en 

sjuksköterska ringer och följer upp patienten i hemmet svarade en patient så här:  

 

”I think that is a very good idea and it could be a great help. Even if you have no 

problems when they call, you feel more secure and looked after. You know that someone 

is thinking of you (Hanssen et al., 2005.s.41).  

  

Vem ger informationen? 

Vem som ger informationen till patienterna kan ha en avgörande betydelse för hur de 

uppfattar och följer den information de får. Scholte op Reimer et al., (2002) menar att 

patienterna inte får någon information av sjuksköterskorna. Det var sjukgymnasten som 

gav råd om motion, kost och rökstopp. 

 

 I en studie jämfördes två grupper, där den ena fick sedvanlig uppföljning och den andra 

fick uppföljningssamtal av sjuksköterska via telefon.  Det visade sig att i 

interventionsgruppen förbättrades den fysiska hälsan signifikant. Efter tre månaders 

uppföljning fanns inga skillnader mellan grupperna gällanden mängden motion per 

vecka och rökstopp. Efter sex månader kunde man dock se en skillnad mellan de två 

grupperna där interventionsgruppen motionerade mera och hade slutat röka i större 

utsträckning (Hanssen, Norderehaug, Eide & Rokne Hanestad, 2007). 

 
Scholte op Reimer et al., (2002) skriver att i större delar av Europa är det vanligt att 

patienter som drabbats av hjärtinfarkt går på kontroller hos hjärtspecialist eller 

allmänläkare efter utskrivning. Några patienter deltar i hjärtrehabiliteringsprogram. Det 

är dock få patienter som har uppföljning hos distriktssköterskan. Att gå på rutinkontroll 

hos sin allmänläkare har visat ge dåliga resultat för följsamhet och motivation gällande 

medicinsk behandling och livsstilsförändringar. Flertalet patienter var fortfarande rökare 

en tid efter hjärtinfarkten och kände sig inte motiverade att sluta. Det visade sig att de 

patienter som fick träffa en sjuksköterska under 2-6 månader hade bättre effekt både på 
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medicinsk behandling och på livsstilsförändringar. Kontinuitet och bra support hos 

sjuksköterskan gav bättre resultat än bara information på rutinmässiga läkarbesök (ibid).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa informationsbehovet hos patienter som 

drabbats av hjärtinfarkt utifrån patient- och sjuksköterskeperspektiv. Vi har besvarat 

syftet med examensarbetet. Att göra en litteraturstudie var ett adekvat val. Det finns 

mycket forskning inom området. Styrkan i vår studie är att den sammanställer forskning 

inom ett stort område.  Sökordet education användes trots att det inte är med i syftet, 

författarna tycker att ordets innebörd är detsamma som information. Någon vidare 

analys om orden education och information gjordes inte i de analyserade artiklarna. En 

väl avgränsad sökning har gjorts. Samtliga träffar i sökningen har granskats. Vi har 

dessutom motiverat vilka studier som ingår i vår studie och vilka som har valts bort. 

Detta innebär att studiens resultat är tillförlitligt.  Vi har även gjort en noggrann 

beskrivning av datainsamling och dataanalys. Det innebär att andra personer kan 

bedöma tillförlitligheten i databassökningen och dataanalysprocessen.  

 

För att kvalitetsbedöma artiklarna användes checklista enligt Forsberg & Wengström 

(2008). Kvalitetsgranskningen visade på hög kvalitet på de studier som ingår i vårt 

resultat. Studierna är gjorda i Europa, Skandinavien och i USA vilket ger en bred 

västerländsk population. Dock saknas artiklar från övriga världen. Totalt ingår 2161 

personer. Utav de fyra teman som vi fann var det två teman som inte svarade an till 

syftet. Temat ”patienternas uppfattning om hjärtinfarkt” togs med då detta har betydelse 

för vilken information patienten är mottaglig för. Temat ”vem som ger informationen” 

har visat sig göra skillnad för hur patienterna följer råd och upprätthåller sin motivation. 

Därför anser författarna att detta är relevant med anledning av syftet då detta påverkar 

vilken information som ges och av vem.  Då de analyserade artiklarna är från en mängd 

olika länder och uppvisar liknande resultat inom flera teman finns det fog för att tro att 

resultatet vi kommit fram till är överförbart på andra patienter med hjärtsjukdom. 

 

Resultatdiskussion 

Studien visar att patienter som drabbats av hjärtinfarkt har behov av information om 

fysisk aktivitet, psykologiska faktorer, riskfaktorer, livsstilsförändringar, medicinsk 

behandling. Patienterna önskar att få information individuellt och i grupp. Att ha en 

kontaktperson att ringa när de är oroliga eller har frågor kunde kännas tryggt. Det visade 

sig att informationsbehovet styrs efter hur patienterna har upplevt sin hjärtinfarkt. Vem 

som ger patienterna information kan ha betydelse för hur de följer råd och behåller 

motivationen i förändringsprocessen.  Det är inte alltid självklart vem som skall ta sig 

an patienterna i eftervården. Det ser lite olika ut runt om i landet och även utomlands.  

Det kan röra sig om några återbesök till kardiologen eller sin allmänläkare. En del 

patienter deltar i hjärtrehabiliteringsprogram.  Här skulle distriktssköterskorna kunna ta 

ett större ansvar bara de får mer utbildning och kunskap om hjärtrehabilitering.  Genom 

att patienterna får komma till distriktssköterskan kontinuerligt kan en god kontakt 

skapas och en relation byggas upp. Detta skapar trygghet för patienten som alltid vet 
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vart hon/han kan vända sig. För att detta skall bli möjligt krävs ett samarbete mellan 

sjukhus och primärvård. Detta tar även Clark, Barbour & McIntyre (2002) upp i sin 

studie där de beskriver hur kommunikationen mellan sjukvården och primärvården 

brister. De olika enheterna måste samarbeta för patienternas bästa. Vi anser därför att 

distriktssköterskan måste få information om patienten för att kunna bedriva fortsatt 

vård. Mycket oro uppkommer precis efter utskrivning från sjukhus, då patienten 

kommer hem. Att redan då veta vilken distriktssköterska som har ansvaret och ha fått ett 

telefonnummer att ringa kan minska oron för patienten.   

 

Denna studie visar att sjuksköterskor och patienter inte alltid har samma uppfattning om 

riskfaktorer eller varför patienten drabbats av hjärtinfarkt.  Oftast ges generell 

information som inte alltid motsvarar patienternas behov. Detta styrks av Fridlund & 

Billing (2002) som betonar att sjuksköterskorna ofta ger den information som de tror att 

patienten behöver istället för att lyssna på patientens behov av information. Resultatet 

blir då att patienten inte fullföljer rehabiliteringen eftersom de råd som ges inte stämmer 

överrens med patientens livssituation (ibid). Därför är det första mötet med patienten så 

viktigt för distriktssköterskan.  Här gäller det att ställa frågor och bilda sig en 

uppfattning om hur patienten har upplevt sin hjärtinfarkt. Vad har patienten med sig för 

kunskaper sedan tidigare? Vilken sorts information har patienten fått på sjukhuset?  Det 

kan vara bra att träffa patienten i ett enskilt möte första gången så att patienten kan 

ställa frågor i lugn och ro. Detta bekräftas i studierna av Pooley et al., (2001) & Riazi et 

al., (2000) där de beskriver att patienter som får sitta ner i lugn och ro har lättare för att 

ställa frågor och ta till sig informationen. Även Johansson et al., (2003) menar att 

information måste utgå ifrån patienters tidigare erfarenheter.  

  

När distriktssköterskan har fått en uppfattning om vem patienten är och vilka behov 

han/hon har av information blir det lättare att ge individuell information. Undervisning 

kan då ges utefter patientens tidigare kunskaper och stöttning kan fås inom de områden 

som patienten tycker är svåra att klara av på egen hand. En del patienter har behov av 

att träffa andra patienter som drabbats av hjärtinfarkt, för att få stöd och bekräftelse 

samt för att få utbyta erfarenheter och erhålla ny kunskap.  Då kan distriktssköterskan 

hjälpa till med att anordna gruppträffar.  Vårt resultat överrensstämmer med vad 

Sönnerberg et al., (2001) har kommit fram till i sin studie om att gruppträffar har en 

positiv inverkan för patienterna då det gäller att ta till sig information (ibid).  Patienter 

som känner att de aktivt deltar i sin behandling har lättare att klara sin egenvård.  

 

I vår studie kom det fram att det fanns oro kring hur fysiskt aktiv patienterna kunde vara 

efter sin hjärtinfarkt. Som en förklaring till detta beskriver Mosack et al., (2009) att 

patienter som haft en hjärtinfarkt ofta upplever sin kropp som förändrad.  Patienterna 

upplever att de har en kropp som inte längre går att lita på och där hälsotillståndet är 

försämrat (ibid).  Fysisk aktivitet har olika innebörd för människor beroende på kön, 

ålder och var i livet de befinner sig. Det kan handla om att få veta när det är dags att gå 

tillbaks till arbetet, hur mycket belastning tål kroppen efter en hjärtinfarkt, när går det 

bra att börja motionera igen eller att ha sex med sin partner.  Distriktssköterskan måste 

vara flexibel och kunna ge adekvat information angående fysisk aktivitet. Vilket 

förhållande har patienten till fysisk aktivitet sedan tidigare? Vad är rätt nivå för den 

enskilde individen? Patienter som tror att deras hjärtinfarkt uppkom i samband med att 

de ansträngde sig eller tidigare har besvärats av kärlkramp vid ansträngning kan vara 
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svåra att motivera till att vara fysiskt aktiva.  Distriktssköterskan kan här ta hjälp av en 

sjukgymnast för att hjälpa patienten till rätt fysisk aktivitet.  Många patienter önskar 

information om när de kan börja ha sexuellt umgänge med sin partner, även äldre, men 

tycker att det är svårt att fråga om. Om vi som distriktssköterskor tar upp detta som rutin 

behöver ingen patient missa den informationen.  Det är även viktigt att 

distriktssköterskan har kunskap om att flera av de läkemedel som patienterna äter kan 

ge minskad sexualdrift.  Det kan vara en bra inledning på samtalet om det känns som ett 

svårt ämne att ta upp.   

 

 Det kan vara svårt att motivera patienter till livsstilsförändringar om de inte ser 

sambandet mellan riskfaktorer och att drabbas av hjärtinfarkt. För att patienterna inte 

skall drabbas av ny hjärtinfarkt eller andra hjärt- kärlsjukdomar måste 

distriktssköterskan informera patienterna om hur de skall gå tillväga för att minska 

riskerna. Denna studie visade att patienter som skall göra livsstilsförändringar är mest 

motiverade i det akuta skedet.  Då vill de vara med och påverka sin framtid och minska 

risken för återfall. Det är när patienterna kommer hem som det ställer till problem för 

dem. Det är lätt att få information på sjukhuset men svårare att förverkliga i den miljö 

som patienterna vistas i dagligen. En del patienter är kanske inte vana att laga mat 

hemma.  Att då få råd om att köpa hem matvaror och tillaga kan upplevas som något 

svårt och frustrerande. Detta styrker Clark et al., (2002) i sin studie där patienterna får 

råd om att tillaga mat hemma. En sjuksköterska frågade sin patient:  

 

I asked him what he ate…Chinese and Indian food and fish and chips. And I said, But 

when do you cook? And he said, I don´t have anything to cook on! (s.594). 

 

Vidare skriver Clark et al., (2002)  att patienterna har olika syn på hälsosamt leverne. 

Det framkommer i denna studie att det kan innebära svårigheter då de behöver göra 

förändringar i kosten. Många patienter kände rädsla och osäkerhet inför att köpa nya 

produkter (ibid). Det kanske inte alltid behövs så stora förändringar utan det går att 

använda sig av de kostvanor patienterna redan har och bara göra små förändringar. Det 

blir då lättare för patienterna att genomföra.  

 

I vår studie visade det sig att patienterna tyckte det att det var svårt att göra 

livsstilsförändringar och att behålla motivationen. Det krävs stort engagemang under 

lång tid både från patienterna och distriktssköterskan. I studien som Wiles & Kinmonth 

(2001) gjort beskrivs hur motivationen förändras efter hur patienten mår och hur de ser 

på relationen mellan livsstil och hjärtinfarkt. Det är svårare att behålla motivationen då 

patienterna känner sig bättre (ibid). Distriktssköterskan behöver stötta och fortsätta 

motivera patienterna. Det är bra om distriktssköterskan samarbetar med andra 

professioner för att ge patienterna adekvat information. För att få hjälp med kostråd kan 

dietist konsulteras. Läkaren är ansvarig för patienternas läkemedel och kan svara på 

frågor kring dem. Att rätt personalkategori informerar patienterna kan leda till att de får 

ett större förtroende och känner sig mer motiverade till förändringar. Om 

distriktssköterskan lyckas att informera och motivera patienterna på rätt sätt och ge 

individuell information utefter deras behov så kommer de med största sannolik försöka 

att göra förändringar.  
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Patienter som lyckas med att göra livsstilsförändringar minskar inte bara risken för att 

drabbas av hjärtinfarkt utan även av hjärt- kärlsjukdom. Det finns mycket lidande och 

människoliv att spara om distriktssköterskan kan lyckas med sitt arbete i att informera 

om livsstilsförändringar och riskfaktorer. Denna studie visade att det även finns andra 

patienter med kronisk sjukdom som distriktssköterskan kan informera och hjälpa genom 

kontinuerlig kontakt.  Det som skiljde sig angående informationsbehovet var det som 

framkom i studien gjord av Woodward et al., (2006). Den handlade om 

diabetespatienter och deras önskan om att få mer information om komplikationer. I 

övrigt fann vi att patienterna hade samma behov av information (ibid). Patienterna 

uppfattade att de ofta fick generell information, vilket bekräftades i studierna som 

gjordes av Pooley et al., (2001) och Sönnerberg et al., (2001). De menar att det är 

viktigt att patienterna ses som unika människor med olika behov. Att få information 

utefter det ökar möjligheterna för patienterna att vara delaktiga (ibid).  Därför önskade 

många patienter att få individuell information som var anpassad efter deras behov.  De 

hade också önskemål om att få delta i gruppträffar för att möta andra med samma 

sjukdom och få byta erfarenheter och få ny kunskap samt att ha en kontaktperson.   

 

Betydelse för vårdandet 

Denna litteraturstudie visar att distriktssköterskan skulle kunna ha en större och mer 

framträdande roll då det gäller att undervisa och informera patienter som haft en 

hjärtinfarkt.  Det finns evidens för att uppnå bättre resultat då det gäller medicinsk 

behandling och livsstilsförändringar.  Författarna anser att distriktssköterskan i dag är 

en outnyttjad resurs när det gäller att ta hand om hjärtpatienterna. Distriktssköterskan i 

primärvården skulle kunna vara en stor resurs då det gäller information till patienter 

som haft hjärtinfarkt. Hjärtgrupper kan etableras där distriktssköterskan samlar patienter 

som haft hjärtinfarkt som är i behov av information och undervisning om sjukdomen 

samt om riskfaktorer och livsstilsförändringar. Även möjlighet till enskilda 

informationsmöten med individanpassad information kunde finnas för dem som önskar 

och har ett behov av det. Distriktssköterskan skulle kunna vara en kontaktperson som 

den hjärtsjuke kunde vända sig till med frågor och funderingar. Bättre kontakt mellan 

sjukhus och primärvård skulle underlätta så att patienterna får den bästa möjliga vård 

efter sin hjärtinfarkt.  

  

Förslag på fortsatt forskning 

Författarna anser att det vore intressant med fortsatt forskning som riktar in sig på om 

det finns olika informationsbehov hos män och hos kvinnor som haft hjärtinfarkt. Finns 

det skillnader i patienternas följsamhet då det gäller medicinering, livsstilsförändringar 

och motivation för patienter som går på hjärtrehabiliteringsprogram och de som träffar 

distriktssköterska?  Hur upplever patienterna den information de får hos 

distriktssköterskan?  Det hade också varit intressant att ta reda på hur samarbetet 

fungerar mellan sjukhus och primärvård. Vilken information får distriktssköterskan om 

patienterna?  
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BILAGA 
 

        

 Artiklar Perspektiv Syfte Metod Resultat 

Cooper, AF., Jackson, G., 

Weinman, J., & Horne, R. 

(2005). A qualitative study 

investigating patients´beliefs 

about cardiac rehabilitation. 

Clinical Reahabilitation. 19: 

87-96. 

Kvalitativ Patienters uppfattning om 

hjärtrehabiliteringsprogram, 

och dess betydande roll efter 

en hjärtinfarkt.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 9 män 

och 4 kvinnor i 

åldrarna 37-79 som 

haft en hjärtinfarkt 

deltog.  

Patienterna hade olika 

uppfattningar om vad som 

hade orsakat hjärtinfarkten. 

De hade också fått olika 

information kring 

hjärtinfarkten. Viss 

information misstolkades. 

Detta påverkade besluten om 

att delta i 

hjärtrehabiliteringsprogram 

eller inte.  

Hanssen, T A,. Nordrehaug, J 

E,. & Rokne Hanestad, B,. 

(2005) A qualitative study of 

the information needs of acute 

myocardial infarction patients, 

and their preferences for 

follow-up contact after 

discharge. European Journal 

of Cardiovascular Nursing 4 

37-44. 

Kvalitativ Undersöka 

informationsbehovet hos 

hjärtinfarktpatienter och deras 

önskemål gällande uppföljning 

efter utskrivning från 

sjukhuset. 

14 patienter deltog i 

fokusgrupper 3 och 

5 månader efter 

deras 

sjukhusvistelse. 

Tre teman framkom, 

sjukhusvistelsen, att komma 

hem och önskemål gällande 

uppföljning. Patienterna 

ansåg att informationen var 

för generell och hade svårt att 

veta vad som var viktigt för 

just dem. Alla deltagarna 

efterfrågade någon att kunna 

ringa när frågor uppstod. 

Hanssen, T A,. Nordrehaug, J 

E,. Eide, G E & Rokne 

Hanestad, B,. (2007). 

Improving outcomes after 

myocardial infarction: a 

randomized controlled trial 

evaluating effects of a 

telephone follow-up 

intervention. European Journal 

of Cardiovascular Prevention 

and Rehabilitation 14: 429-

437. 

Kvantitativ Att bedöma effekterna av att 

sjuksköterska genomförde 

telefonuppföljning för att 

erbjuda information och stöd i 

hemmet till 

hjärtinfarktspatienter.  

En randomiserad 

kontrollerad studie. 

Uppföljning efter 3 

och 6 månader. 288 

patienter delades in i 

antingen en 

interventionsgrupp 

eller en 

kontrollgrupp. Den 

senare erhåll 

eftervård enligt 

gällande rutiner. 

Hälsorelaterad livskvalité var 

större hos 

interventionsgruppen. Ingen 

skillnad på psykisk hälsa. En 

signifikant skillnad med 

fördel för 

interventionsgruppen när det 

gällde hur ofta man är fysiskt 

aktiv samt att fler i 

interventionsgruppen hade 

slutat röka jämfört med 

kontrollgruppen. 



  

Henriksen, E,. & Rosenqvist, 

U,. (2003). Understanding 

cardiac follow-up services – a 

qualitative study of patients, 

healthcare proffesionals, and 

managers. European Journal 

of Cardiovascular Nursing 2 

95-104. 

Kvalitativ  Att undersöka erfarenheten 

och förståelsen hos de som är 

inblandade i uppföljning och 

vård efter hjärtinfarkt. 

Frågeformulär, 

telefonintervju och 

djupintervjuer. 492 

patienter, 324 män 

och 168 kvinnor. 

121 läkare och 213 

distriktssköterskor. 

Patienterna önskade att läkare 

och distriktssköterskor såg till 

hela människan och dess 

behov. De önskade 

information om mediciner, 

biverkningar och prognos 

samt relevant information för 

dem. Dålig kommunikation 

mellan sjukvård och 

primärvård som resulterade i 

försämrad uppföljning för 

patienterna. 

Mayou, R,. Welstand, J,. & 

Tyndel, S,. (2005). Setting up 

and auditing guideline- and 

evidence-based cardiac 

rehabilitation. European 

Journal of Cardiovascular 

Nursing 4 23-28. 

Kvantitativ Att undersöka möjligheten till 

individanpassad uppföljning 

efter hjärtinfarkt. 

Frågeformulär och 

telefonuppföljning. 

295 patienter. Som 

haft hjärtinfarkt 

Fynden visar att det är möjligt 

att genomföra 

individanpassad vård och 

uppföljning dock är det svårt 

att tillgodose patienter vars 

behov är stora inom det 

sociala eller psykologiska 

området. 

Mosack, V. & Steinke, E.E. 

(2009). Trends in Sexual 

Concerns After Myocardial 

Infarction. Journal of 

Cardiovascular Nursing. Vol. 

24, No. 22, 162-170.  

Kvalitativ Förklara varför patienter som 

drabbats av hjärtinfarkt 

drabbas av oro inför sexuell 

aktivitet., och se mönster av 

sexuella problem i början och 

i mitten av sin rehabilitering.  

320 deltagare som 

haft hjärtinfarkt 

ingick i tre studier. 

Deltagarna fick 

frågeformulär, 1-6 

månader efter 

hjärtinfarkten. En 

del var frågedel och 

en berättande.  

Patienterna upplevde brist på 

information om 

sexuellaktivitet. Information 

gavs endast då patienterna 

frågade om det. Patienterna 

önskar att få information 

kring sexuellaktivitet efter 

hjärtinfarkt då rädsla för att 

överanstränga sig fanns.  



  

Murray, S., Manktelow, K., & 

Clifford, C. (2000). The 

interplay between social and 

cultural context and 

perceptions of cardiovascular 

disease. Journal of Advanced 

Nursing. 32, 1224-1233. 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

Förklara hur det kan skilja sig 

mellan sociala och kulturella 

faktorer i patienters 

uppfattningar om riskfaktorer 

och livsstilsförändringar vid 

hjärtinfarkt.   

24 stycken patienter 

med 

förstagångsinfarkt, 

10 närstående och 

14 sjuksköterskor 

deltog i studien. 

Intervjuer och 

frågeformulär med 

öppna och stängda 

frågor besvarades. 

Resultatet samlades 

i 10 matchande 

grupper.  

Det skiljer sig mellan 

patienternas och 

sjuksköterskornas 

uppfattningar om riskfaktorer 

och livsstilsförändringar vid 

hjärtinfarkt. Patienterna vet 

att rökning är en riskfaktor 

men tror att en cigarett kan 

minska den skadliga stressen. 

De tror även på ödet. 

Sjuksköterskor grundar sin 

vetskap på epidemiologiska 

faktorer. Inte alltid så lätt att 

få patienterna att följa den 

information de får  

Informationen om 

livsstilsförändringar sker 

oftast i en miljö långt ifrån 

den patienten lever i 

sjuksköterskan bör ge 

information efter var 

patienten befinner sig 

kunskapsmässigt. Se hela 

patienten. 



  

Ostergaard-Jensen, B., & 

Petersson , K. (2003). The 

illness experiences of 

patients after a first time 

myocardial infarction. 

Patient Education and 

Counseling. 51, 123-131.  

Kvalitativ Ta reda på hur patienterna 

upplevt sin första 

hjärtinfarkt, med fokus på 

återhämtnings processen 

och livssituationen efteråt.  

Semistrukturerade 

intervjuer gjordes 

på 30 personer 22 

män och 8 kvinnor 

som haft en 

hjärtinfarkt. 

Intervjuerna 

gjordes andra eller 

tredjedagen efter 

hjärtinfarkten och 

sedan en efter 17 

veckor.  

Patienterna kände sig 

osäkra på hur de skulle leva 

efter sin hjärtinfarkt. De 

ville ha information och 

utbildning om varför de 

hade drabbats av 

hjärtinfarkt, och vad de 

kunde göra för att inte 

drabbas igen och vad de 

skulle göra om de upplevde 

symtom från hjärtat.  De 

ville ha mer information 

om sin medicinering, 

varför de åt medicin, hur 

länge och vilka 

biverkningar. Patienternas 

upplevelse efter hjärtinfarkt 

måste tas tillvara av 

sjuksköterskan då 

information skall ges. Detta 

för att kunna ge en så 

adekvat och individuell 

information som möjligt. 

Det går inte alltid att ge 

standardiserad information.   

Oterhals, K., Hanestad, B. 

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

T.A. (2006). The 

relationship between in-

hospital information and 

patient satisfaction after 

acute myocardial infarction. 

European Journal of 

Cardiovascular Nursing. 5, 

303-310. 

Kvantitativ Förklara och beskriva 

relationen mellan mottagen 

information och 

tillfredställelse med 

sjukvården efter 

genomgången hjärtinfarkt.  

111 deltagare fick 

två frågeformulär 

hemskickat 6 

veckor efter 

utskrivning från 

sjukhuset. Ett 

informationsfrågef

ormulär och ett 

patientupplevelsef

ormulär. Första 

formuläret 

innehöll11 ämnen 

som rankades från 

skala 1-5 hur 

mycket de hade 

fått information 

om varje ämne.   

Det patienterna fått minst 

information om var 

medicinering, 

sexuellaktivitet, 

livsstilsförändringar och 

när de kunde gå tillbaks till 

arbetet. Patienterna 

önskade att få mer 

information då de skrevs ut 

från sjukhuset och vid 

hemkomst. Ju mer 

information de fått ju 

nöjdare var de.  



  

Perry, C K,. & Rosenfeld, A 

G,. (2005) Leraning through 

connections with others: 

women´s cardiac symptoms. 

Patient Education and 

Counseling 57 143-146. 

Kvalitativ Att utvärdera 

informationsmaterial om 

hjärtinfarkt. 

Tre kvinnor i en 

fokusgrupp. 

Istället för att få något 

resultat gällande 

ursprungliga syftet 

framkom istället att man i 

grupp kan bli bekräftad, 

känns stöd och lära sig om 

symtom på hjärtinfarkt och 

vad man ska göra om man 

får symtom. 

Scholte op Reimer, W. J.M., 

Jansen, C. H., de Swart, E. 

A.M., Boersma, E., 

Simoons, M. L., & Deckers, 

J.W. (2002). Contribution of 

nursing to risk factor 

management as perceived by 

patients with established 

coronary heart disease. 

European Journal of 

cardiovascular nursing. 1, 

87-94 

Kvalitativ Utvärdera hur riktlinjerna 

för patientutbildning i 

riskfaktorer följs av 

patienter med hjärt- kärl 

sjukdom.  

357 patienter som 

haft sin första 

hjärtinfarkt deltog 

i en intervjustudie. 

Intervjuerna 

gjordes 6 månader 

efter intagning på 

sjukhuset. Tre 

sjukhus deltog i 

studien. På två av 

sjukhusen frågades 

patienterna om 

vem som gett dom 

informationen.  

Flertalet patienter minns 

inte att de fått information 

om riskfaktorer. Oftast 

annan personal än 

sjuksköterskan som ger 

information, vilket kan ha 

betydelse för hur 

patienterna tar till sig 

informationen. Att ha en 

kontinuerlig kontakt med 

sjuksköterskan visade sig 

ha bättre resultat i 

livsstilsförändringar och att 

hålla motivationen uppe, än 

att gå på rutinbesök hos 

allmänläkaren.  

Smith J, Liles C (2007) 

Information needs before 

hospital discharge of 

myocardial infarction 

patients: a comparative, 

descriptive study. Journal of 

Clinical Nursing.16, 662-

671. 

Kvantitativ Att beskriva informations- 

behovet hos patienter som 

behandlats för hjärtinfarkt 

innan utskrivning. 

20 patienter, 3 

kvinnor och 17 

män. Dessa var 

mellan 35-92 år. 

Skriftligt 

frågeformulär 

(Patient learning 

needs scale) som 

besvarades inom 

72 timmar innan 

planerad 

utskrivning. 

Information om mediciner, 

komplikationer och fysisk 

aktivitet var viktigt för 

patienterna. Äldre patienter 

behövde mer information. 



  

Timmins, F,. & Kaliszer, 

M,. (2003). Information 

needs of myocardial 

patients. European Journal 

of Cardiovascular Nursing 2 

57-65. 

Kvantitativ Att undersöka 

hjärtinfarktpatienters 

uppfattning om vilket behov 

av information som 

föreligger efter hjärtinfarkt, 

dessa jämfördes också med 

sjuksköterskors uppfattning. 

27 patienter som 

haft hjärtinfarkt 

och 68 

sjuksköterskor 

svarade på ett 

frågeformulär. 

Patienterna och 

sjuksköterskornas 

uppfattning om vad som är 

viktig information skiljde 

sig. Båda grupperna 

rankade symtom och vad 

man ska göra om de 

uppkommer som viktigt. 

Patienterna rankade 

information om fysisk 

aktivitet lågt till skillnad 

från sjuksköterskorna. 

Wiles, R,. & Kinmonth, A-

L,. (2001). 

Patients´understanding of 

heart attack: implications for 

prevention of recurrence. 

Patient Education and 

Counseling 44 161-169. 

Kvalitativ Att undersöka patienters 

uppfattning av hjärtinfarkt. 

Djupintervjuer 

med 25 patienter 

som haft 

hjärtinfarkt. 

Patienterna ser 

hjärtinfarkten som en akut 

händelse snarare än en 

kronisk sjukdom, detta gör 

att de har dålig motivation 

till att göra 

livsstilsförändringar. Om 

patienterna kan få en 

förståelse för riskfaktorer 

och att hjärt-kärlsjukdom är 

en kronisk sjukdom kan de 

lättare motiveras till 

livsstilsförändringar. 

Worth, A., Tierney, A.J., & 

Watson, N.T. (2000). 

Discharge from hospital: 

should more responsibility 

for meeting patients`and 

carers`information needs 

now be shouldered in the 

community? Health and 

Social Care in the 

Community. 8(6), 398-405.  

Kvalitativ Ta reda på vilket behov 

patienterna har av 

information vid utskrivning 

från sjukhuset efter 

hjärtinfarkt.  

Etnografisk. 

Observationer, 

intervjuer och 

fokusgrupper 

användes. Det var 

tre patientgrupper 

som observerades, 

medicin pat 20 st, 

kirurgpatienter 20 

st och 10 st 

patienter som haft 

en hjärtinfarkt. 

Intervjuer gjordes 

innan hemgång 

från sjukhus, efter 

utskrivning, och 

en intervju 8 

veckor efter 

hemkomst.  

Patienterna upplevde att det 

var kort vårdtid. De hade 

svårt att ta till sig 

informationen då de kände 

sig så dåliga och hade 

mycket oro. Patienterna 

upplevde att personalen var 

stressade och drog sig för 

att ställa frågor. Det blev 

ett glapp i informationen 

mellan sjukhuset och när 

patienterna kom hem. De 

saknade information om 

sina mediciner, hur mycket 

fysisk aktivitet de kunde 

utöva. De hade velat ha en 

kontaktperson att ringa. 

Patienternas 

informationsbehov är 

individuellt och 

oförutsägbart.  

 


