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Sammanfattning 

Syftet med den här litteraturstudien var att beskriva vad patienter vill ha för information 

av sjuksköterskor efter en hjärtinfarkt relaterat till behoven, och hur de upplever 

informationen de fått. En beskrivande litteraturstudie genomfördes där vetenskapliga 

artiklar av kvantitativ och kvalitativ karaktär analyserades. I föreliggande 

litteraturstudier framkommer att hjärt och kärl-sjukdomar är ett stort hälsoproblem 

p.g.a. den ohälsosamma livsstil som så många har i dag. Hälso och sjukvården jobbar 

med detta genom att försöka förebygga ytterligare hjärtinfarkter, vilket kan innebära att 

patienten måste ändra sin livsstil. Sjuksköterskan har därmed en viktig roll i att kunna 

informera patienten på ett sådant sätt att patienten kan ta tag i de aktuella förändringar 

som kommer efter en hjärtinfarkt. Resultatet i denna studie gällande information till 

patienter efter en hjärtinfarkt, har visat att patienterna inte har fått tillräcklig information 

som är anpassad för den enskilda individen. Slutsatsen av den föreliggande studien är 

att sjuksköterskorna lämnar för generell information i form av t.ex. broschyrer, i flera 

studier har patienterna framfört att de önskar individanpassad information. Många 

patienter ville ha information angående både fysiska och psykiska aspekter som 

exempelvis medicinering, fysisk aktivitet och symtom hantering. Det har framkommit 

att de flesta patienter upplevde att de fått otillräcklig information efter sin hjärtinfarkt. 

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, information, behov, patient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this literature study was to describe what kind of information the 

patients want from nurses after a myocardial infarction, related to their needs. And how 

they experience the information they receive from the nurse. A descriptive literature 

review was conducted in which scientific papers of quantitative and qualitative 

characteristics were analyzed. In this literature it reveals that cardiovascular disease 

remains a major health problem because of a bad lifestyle that so many have today. 

Health professionals are working with this, in order to prevent another myocardial 

infarction, and that can mean that the patients must change their lifestyle. Nurses have 

therefore an important role in order to inform the patient in such way that the patient can 

grasp the current problems that come after an infarction. The results from this study 

have shown that patients did not receive adequate information, tailored just for them. 

The conclusions is that nurses leave too general information in form of brochures, it has 

emerged in several studies that patients wish personalized information. Many people 

want information about both physical and mental aspects, such as medication, physical 

activity and symptom management. It has appeared that most patients feel that they 

received insufficient information after their infarction. 

 

Keywords: Myocardial Infarction, information, needs, patients 
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1. Introduktion 
 

Hjärt och kärlsjukdomar är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Av alla som avled 

år 2005 var det 42 % som dog av hjärt- och kärlsjukdomar. Orsaken till att detta är ett så 

stort folkhälsoproblem är att människor i större utsträckning bl.a. stressar mer, har högt 

blodtryck, röker, är överviktiga, får diabetes, äter osunt och är fysiskt inaktiva.1 

Hjärt- och kärlsjukdom är den ledande dödsorsaken i Sverige bland sjukdomar, men 

dödligheten har ändå minskat på grund av att utvecklingen har gått framåt med hjälp av 

olika behandlingar i form av t.ex. läkemedel och angiografi.1 Angiografi innebär att 

man tar röntgenbilder av artärer eller vener med hjälp av kontrastmedel.2 Det finns 

fortfarande mer att göra i förebyggande syfte enligt socialstyrelsen,3 som konstaterar att 

om fler människor ändrade sina levnadsvanor till ett mera hälsosammare liv, skulle 

majoriteten av alla hjärtinfarkter kunna förebyggas. Därför har detta en hög prioritet i 

hälso- och sjukvården, genom att jobba med förbyggande åtgärder redan på 

vårdavdelningarna.3 Enligt Hälso- och sjukvårdslagen4 skall vårdpersonalen arbeta för 

att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till sjukvården ska få upplysningar om 

metoder för att förebygga sjukdom eller skada.4 Förebyggande arbete kan innebära att 

patienten måste förändra sin livsstil, t.ex. sluta röka, börja motionera, äta hälsosammare 

mat, dra ner på socker, sluta stressa samt regelbundet kontrollera blodtrycket.5 När 

patienterna sedan skrivs ut från vårdavdelningarna till hemmet, förväntas de klara av att 

genomföra de livsstilsförändringar som krävs, men ett återkommande problem är att 

patienterna försöker förändra för många saker på en gång, vilket kan resultera i ett 

misslyckande.6  

1.1 Hjärtinfarkt 
 

Vid en hjärtinfarkt har ett blodkärl som förser hjärtat med syre täppts till av 

aterosklerotiskt plack (åderförfettning, åderförkalkning) som bildats i kärlväggen. Plack 

bildar en propp och bidrar till syrebrist i den delen av hjärtmuskeln som är drabbad, 

vilket kan leda till att den delen av muskeln går i nekros, som innebär cell och vävnads 

död.7 

1.2 Patofysiologi 
 

Den aterosklerotiska processen inleds med en skada på kärlendotelet, det innersta lagret 

närmast blodbanan, orsakat av t ex högt blodsocker, för höga blodfetter, högt blodtryck 

eller rökning, som leder till att det drar till sig vita blodkroppar och blodplättar. Detta 
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orsakar en lokal kärlväggsinflammation, som bildas av plack. Plack kan spricka och 

kroppen uppfattar det som ett sår som ska ”lagas”, det är då det blir tilltäppning i 

kranskärlet, alltså för trångt för blodet att passera just där.8  

 

1.3 Patienters upplevelser av hjärtinfarkt 
 

Att drabbas av en hjärtinfarkt har alltid varit skrämmande och förknippats med död. När 

en patient varit utsatt för en hjärtinfarkt genomgår patienten en rad psykiska 

krisreaktioner, som t.ex. rädsla och ångest. Det kan leda till depressioner och patienten 

kan uppleva hopplöshet inför framtiden. Under en krissituation har patienter svårt att ta 

till sig information. Trots detta så är det viktigt att börja informera i ett tidigt stadium, så 

att informationen sedan kan upprepas flera gånger.5 Kort efter en hjärtinfarkt är en av de 

centrala känslorna för patienten att de har haft turen att ha överlevt. Många upplever det 

som hänt som chockartat och även en förvåning över att de inte har fått några 

varningstecken på sin dåliga hälsa. I kontrast till detta är många patienter medvetna om 

sin ohälsosamma livsstil, men trodde inte att hjärtinfarkten skulle komma så plötsligt 

och utan förvarning.6 

En studie har kommit fram till att när patienterna skrivs ut från sjukhuset upplever de 

ofta att de tappat en del av tryggheten och många upplever det skrämmande att stå på 

egna ben. Att gå tillbaka till det gamla livet var ofta svårare än vad de tänkt9. 

 

1.4 Information/patientundervisning:  

Sjuksköterskan har som uppgift att bedöma patientens inlärningsbehov och därefter 

utforma informationen efter den nivå patienten befinner sig på. Viktiga aspekter att 

beakta är patientens ålder samt emotionella och fysiska tillstånd.  Andra faktorer kan 

vara utbildningsnivå och patientens intellektuella kapacitet.10 Det är viktigt att 

tillgodose patientens informationsbehov.11 

En patient som har fått hjärtinfarkt behöver god förberedelse och undervisning för att 

klara av vardagen, vilket kräver goda fackkunskaper hos sjuksköterskan.7 Eftersom de 

flesta människor blir mer motiverade när de får vara delaktiga i undervisningen och kan 

förstå sammanhanget i vad de behöver lära sig, är det viktigt att sjuksköterskan planerar 

och utformar undervisningen på patientens villkor.10 

 Att vara väl förberedd inför ett undervisningssamtal skapar mindre oro hos patienten. 

Både patienter och närstående behöver få information och planerad undervisning. 
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Vanligt förekommande är först ett individuellt samtal med patienten och därefter 

undervisning i grupp tillsammans med andra som har liknande problem. Viktigt att 

tänka på är att patienten kan befinna sig i en krissituation kort efter hjärtinfarkten, vilket 

kan medföra att denne inte kan ta till sig informationen som ges.7 Trots detta påbörjas 

informationsutbytet i ett tidigt skede för att sedan upprepa informationen flera 

gånger.7,10 Patientundervisningen bör också repeteras när patienten skrivs ut från 

sjukhuset.7  

Sjuksköterskan möter många patienter i akuta situationer när patienterna är oroliga, och 

då är det av yttersta vikt att tillmötesgå dem. Om det finns en bra kommunikation så 

känner sig patienterna säkrare på sjuksköterskans kompetens.12 Med kommunikation 

menas att ta del av information från t.ex. andra människor genom ett språk som båda 

parter förstår och som informationen överförs genom.2 Bra kommunikation innebär att 

kunna förmedla ett budskap på ett sätt som inte missuppfattas, och det förutsätter att 

sjuksköterskan tar reda på vem informationen är till, och hur mottaglig den personen är 

just då.7 Det beskrivs hur viktigt det är att patienterna känner sig engagerade och 

välinformerade om sin sjukdom, det hjälper dem att känna sig mer tillfredsställda 

gentemot den behandling som de kommit överens om med vårdpersonalen. 11  

 1.5 Sjuksköterskans roll:  
 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor13 som utformats av socialstyrelsen 

ska sjuksköterskan kunna informera och undervisa patienten på ett, för patienten, 

förståeligt sätt. Sjuksköterskan får heller inte glömma att informera de anhöriga till 

patienten, och måste även ha förmåga att upptäcka de patienter som inte kan uttrycka att 

de har behov av information. I rollen som sjuksköterska måste denne förvissa sig om att 

patienten som har mottagit informationen har förstått vad som sagts.13 Det finns oftast 

en färdig mall för vilken information som ska ges, men även om den finns så måste 

sjuksköterskan vara flexibel och anpassa mallen utefter varje patients behov.14 En 

omvårdnadsteoretiker som främjar detta är Dorothea Orem15, hon menar att tillgodose 

individens egenvårdsbehov är ett mycket viktigt delmål. Individen själv, närstående 

eller vårdpersonal kan utföra åtgärder som är inriktade på dessa egenvårdsbehov. Enligt 

Orems egenvårdsteori beskrivs bl.a. att sjuksköterskan ska kompensera för den kunskap 

om egenvård som saknas hos patienten. Orem menar att sjuksköterskan ska kunna ge 

information på patientens nivå, dels för att patienten själv ska kunna ta till sig det 

väsentliga i informationen, och för att kunna upprätthålla egenvård och därigenom 

återvinna sin hälsa.15  
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Det har framkommit att arbetstakten, tempot kring arbetsuppgifterna, på många 

vårdavdelningar är för hög och patienterna upplever då att personalen har allt mindre tid 

att samtala med patienterna. Vården ska vara så effektiv som möjligt, många läggs in 

och andra skrivs ut och detta sker flera gånger om dagen.16 Därför är det viktigt att 

fokus i omvårdnaden ligger på att stödja och informera patienterna i deras fortsatta liv, 

och att fokus läggs både i det akuta skedet samt i eftervården av hjärtinfarkten.7  

 1.6. Problemformulering 

Sjuksköterskan måste i sin yrkesroll kunna ta reda på vilken information patienterna är 

intresserade av att få och därefter kunna ge en adekvat information. Eftersom vårdtiden 

för patienter är kortare idag ställs desto högre krav på sjuksköterskan att kunna uppfylla 

patienternas behov. Tiden som sjuksköterskan får med patienten är inte så lång och 

arbetsbelastningen är hög.16 Därför är författarna intresserade av att ta reda på hur den 

önskade informationen efter en hjärtinfarkt upplevs av patienten. 

1.7 Syfte 
 

Syfte med litteraturstudien är att beskriva vad patienter vill ha för information av 

sjuksköterskor efter en hjärtinfarkt, relaterat till behoven, och hur patienterna upplever 

informationen de har fått. 

1.8 Frågeställningar 
 

Vad vill patienter ha för information av sjuksköterskor efter en hjärtinfarkt? 

Hur upplever patienten den information som sjuksköterskor ger innan utskrivning från 

sjukhuset? 

Vilka urval/bortfall beskrivs i de valda artiklarna? 

2. Metod 
 

2.1 Design 
 

Studien är gjord som en litteraturstudie med deskriptiv design.17 Denna metod har valts 

eftersom det svarar på syftet. En översikt om kunskap inom detta område kommer också 

göras. När författare använder sig av en litteraturstudie ska det tas reda på den kunskap 

som redan finns, och en avgränsning bör göras inom det valda området som intresset 

finns inom.18   
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2.2 Litteratursökning   
 

Empiriska vetenskapliga artiklar, båda kvalitativa och kvantitativa ligger till grund för 

det här arbetet. Artiklarna söktes i databasen CINAHL och Pubmed, eftersom deras 

inriktning är medicin och omvårdnad. Mesh-termer som använts är: myocardial 

infarction, information, needs och patient. Boolesk term som använts var AND som 

kombinerades med ovanstående söktermer.  

Litteratursökningen i databaserna presenteras här i tabell 1. 

2.3 Tabell 1. Utfall av litteratursökning. 

Databas Söktermer Antal träffar Granskade 

abstrakt, 

exklusive 

dubletter 

Valda källor 

Cinahl Myocardial 

infarction AND 

information 

265 58 6 

Cinahl Myocardial 

Infarction AND 

Information AND 

needs AND 

patient 

9 9 3 

Pub Med Myocardial 

infarction AND 

needs 

299 55 

 

1 

Pub Med 

 

Myocardial 

infarction AND 

information AND 

needs 

42 5 1 

Totalt  615 127 11 

 

2.4 Urvalskriterier 
 

Inklusionskriterier var peer reviewed, linked full text och human. I databasen Pubmed 

var det även inklusionskriterien all adult 19+ years, och i Chinal var det också all year.  
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Det första urvalet bestod i att läsa rubriker. Därefter gick författarna vidare till abstrakt 

och fick en summering av huruvida artikeln motsvarade syftet. För att arbetet ska 

behandla så aktuella studier som möjligt har artiklar som inte är äldre än10 år valts ut, 

publiceringsdatum 2001-2011  på samtliga sökningar. Exklusionskriterier var studier 

som är gjorda sex månader eller längre efter infarkten, författarna anser att det då har 

gått för lång tid sedan informationen gavs.  

2.5 Dataanalys 
 

Dataanalysen handlar om att analysera det material som ger svar på syfte och 

frågeställningar. Artiklar som inte är relevanta för syftet väljs bort i datainsamlingen.19 

Författarna har använt sig av Forsberg och Wengströms17 granskningsmall, som är en 

checklista för systematiska litteraturstudier, och bearbetat artiklarna utifrån mallen för 

att få en bättre översikt. Mallen innehåller exempelvis: syfte med studien, litteraturval, 

resultat och värdering.17 Artiklarnas resultat analyserades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar 1 och 2. I tabell 2, som finns i resultatdelen, presenteras artiklarna 

detaljerat enligt det förslag som finns i Gävle Högskolas riktlinjer för examensarbete.20 

För att ge svar på frågeställning 3 granskades studiernas metod gällande urvalsgrupp, 

deltagare och bortfall för att ge en tydlig beskrivning av dessa och möjlighet till att 

bedöma studiernas trovärdighet.19  

För att få fram resultatet till frågeställningarna lästes artiklarnas resultat igenom flertalet 

gånger och artiklarna delades sedan upp i olika underrubriker. Detta för att förtydliga 

resultatdelen som presenteras i löpande text. Dessa underrubriker var: information 

angående fysiska aspekter, information angående psykiska aspekter, tillräcklig 

information och otillräcklig information.  

 
 
2.6 Forskningsetiska övervägande  

 

Vid forskning inom omvårdnad är det viktigt att utgå från riktlinjer som finns, och att 

etiska principer och normer följs. Detta för att värna om personers värdighet och 

integritet, och vid t.ex. en empirisk studie måste forskningsetisk prövning göras.21 

Författarna anser inte att forskningsetisk prövning behöver göras för denna 

litteraturstudie eftersom inga intervjuer, observationer eller annan personlig kontakt 

kommer att genomföras. Artiklarna har översatts så objektivt som möjligt för att inte fel 

data framställs, och personliga åsikter har inte låtit påverka valet av artiklar. Enligt 
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Forsberg och Wengström17 är det oetiskt att bara ha med de artiklar som stärker 

författarnas egna åsikter. 

3. Resultat 
 

Elva vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet som följer. Artiklarna visas i 

tabell 2 som är en översikt över de valda artiklarna med författare, publikations år, titel, 

design, deltagare/bortfall, datainsamlingsmetod och dataanalys. I bilaga 1 presenteras 

artiklarnas syfte och huvudresultat kortfattat. 

Huvudrubrikerna i resultatet är: Vad patienter vill ha för information av sjuksköterskor 

efter en hjärtinfarkt, Hur patienter upplever den information som sjuksköterskor ger och 

deltagare/bortfall vilka visas i figur 1 tillsammans med underrubrikerna. Resultatet 

presenteras sedan i löpande text. 

 

 

       

 

 

 

 

 

                                                                         

3.1 Figur 1. Översikt av huvudrubriker och underrubriker. 

 

3.2 Tabell 2. Resultat översikt över valda artiklar. 
För-
fattare/ 
Publ.-
år 

Titel Design 
 

Undersöknings- 

grupp 

Deltagare, bortfall  

Datainsamlingsmetod Dataanalys 
 

22. 
 
Cinahl 
2010 
 
 

Secondary 
prevention 
and learning 
needs post 
percutaneous 
coronary 
intervention 
(PCI): 
perspectives 
of both 
patients and 
nurses 

Deskriptiv 
design med 
kvantitativ 
ansats  

34 patienter både 

män och kvinnor 

som har genomgått 

PCI valdes ut, en 

patient vägrade att 

delta utan att ange 

orsak.15 st. 

kvinnliga 

sjuksköterskor var 

tillfrågade att delta, 

Frågeformulär, 
Nursing information 
and support scale for 
health-related quality 
of live informational 
needs. Det har gjorts 
ett bekvämlighets 
urval, på avdelningen 
där PCI utförs. 

SPSS, 
spearmans 
korrelation 
och Mann 
Whitney U-
test 

Vad patienter vill ha för 
information av 

sjuksköterskor efter en 
hjärtinfarkt 

Hur patienter upplever 
den information som 

sjuksköterskor ger innan 
utskrivning från sjukhus. 

  Deltagare/bortfall. 

Psykiska 
aspekter 

Fysiska 
aspekter 

Otillräcklig 
information 

Tillräcklig 
information 
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13 som genomförde 

studien.  

Inga övriga bortfall 

beskrivs. 

23. 
 
Cinahl 
2006 

The 
relationship 
between in-
hospital 
information 
and patient 
satisfaction 
after acute 
myocardial 
infarction 

Explorativ 
och 
beskrivande 
design med 
tvärsnittsstudi
e och 
kvantitativ 
ansats 

Av 130 

hjärtinfarkts 

patienter som 

samtyckte att delta 

returnerade 111 st. 

De som valdes bort 

var de som hade 

andra allvarliga 

sjukdomar, 

patienter som 

genomgått bypass 

operation av hjärtat 

och patienter som 

förflyttats till andra 

sjukhus under 

studien.   

Frågeformulär, the 
Information 
Questionnaire och the 
Patient Experience 
Questionnaire, med 
olika skalor. Innan 
patienten blev 
utskriven så har 
forskaren gjort en 
bedömning av vilka 
som passade att skicka 
formulären till. 

SPSS, 
Wilcoxon-
Mann-
Whitney, 
Cronbachs 
alpha 

24. 
 
PubMe
d 
2008 
 

Identifying 
the health 
and mental 
health 
information 
needs of 
people with 
coronary 
heart disease, 
with and 
without 
depression 

Explorativ 
design med 
kvalitativ 
ansats 
 

Av 20 tillfrågade 

hjärtinfarkts 

patienter deltog 12 

män och 2 kvinnor 

som genomgått en 

bypass operation av 

hjärtat eller hade 

kärlkramp. 

Två män valdes 

bort, och fyra drog 

sig ur under 

studiens gång, men 

det framkommer 

ingen orsak till det 

 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
bandinspelning 
angående information 
om deras nuvarande 
hälsostatus, och 
strukturerade kliniska 
intervjuer, för att ta 
reda på patienternas ev. 
depressionsepisoder 

Innehållsana
lys med 
teman och 
kodning 

25. 
 
Cinahl 
2004 

Re-
engineering 
cardiac 
rehabilitation 
programmes; 
considering 
the patient´s 
point of view 

Deskriptiv 
design med 
kvalitativ 
ansats 

 Av 438 patienter 

som varit inlagda 

på sjukhus för 

hjärtinfarkt, PCI 

eller kärlkramp, 

bjöds 229 st. in 

randomiserat till 

intervjuer. De 20 

första, 16 män och 

4 kvinnor, som 

svarade fick delta i 

studien. 

 Inga bortfall 

Semistrukturerade 
intervjuer med tre 
fokusgrupper från olika 
miljöer 
bandinspelades. 

Innehållsana
lys med 
hjälp av 
software 
programmet 
Nvivo, 
därefter 
teman och 
kodning. 
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beskrivs. 

26. 
 
Cinahl 
2010 

Patient 
participation 
during 
hospitalizatio
n for 
myocardial 
infarction: 
perceptions 
among 
patients and 
personnel 

Deskriptiv 
design med 
kvalitativ 
ansats 

8 patienter, 5 män, 

3 kvinnor, som 

nyligen har skrivits 

ut efter en 

hjärtinfarkt deltog i 

studien. Även 17 

sjuksköterskor/läka

re som jobbar på 

hjärtavdelning (12 

kvinnor, 5 män).  

Inga bortfall 

beskrivs i studien. 

Strukturerade 
intervjuer på tre 
svenska sjukhus, med 
fem fokusgrupper, två 
patientgrupper och tre 
personalgrupper 
bandinspelades. 

Analys 
genom 
thematic 
stepwise 
method, och 
kodning. 

27. 
 
PubMe
d 
2005 

Intrusion and 
confusion – 
the impact of 
medication 
and health 
professionals 
after acute 
myocardial 
infarction 

Explorativ 
design med 
kvalitativ 
ansats 

24 st. valdes ut till 

studien, 12 män och 

8 kvinnor som haft 

hjärtinfarkt för 

första gången 

deltog.  

Bortfallen, 4 st. var 

de som inte ville 

delta på grund av 

känslomässiga skäl, 

eller de som inte 

hade tid att delta. 

Djupintervjuer med 
öppna frågor och 
bandinspelning. 5 st 
intervjuades i hemmet 
och 15 på 
vårdavdelningen. 

Hermeneutis
k analys och 
kondenserin
g 

28. 
 
Cinahl 
2004 

A qualitativ 
study of the 
information 
needs of 
acute 
myocardial 
infarction 
patients, and 
their 
preferences 
for follow-up 
contact after 
discharge 

Explorativ 
design med 
kvalitativ 
ansats  

46 patienter som 

haft hjärtinfarkt 

bjöds in till att delta 

i studien, endast 14 

valde att delta, 2 

kvinnor och 12 

män.  

De resterande 32 

patienterna som 

bjöds in till studien 

avböjde.  

Semistrukturerade 
intervjuer av tre 
fokusgrupper, och 
bandinspelning. 

Innehållsana
lys med 
hjälp av 
QSR N5 
software, 
kodning och 
teman 

29. 
 
Cinahl 
2006 

The effect of 
individualize
d education 
on the 
transfer 
anxiety of 
patients with 
myocardial 
infarction 
and their 
families 

Jämförande 
design med 
kvantitativ 
ansats  

90 patienter som 

haft hjärtinfarkt för 

första gången 

deltog i studien. 

Även deras 

anhöriga var med, 

90 st.  

Inga bortfall 

beskrivs i studien. 

Frågeformulär, a 
disease information 
form och the 
Spielberger State-Trait 
Anxiety Inventory 
(STAI) med öppna 
frågor till en 
jämförande grupp och 
en experimentell grupp 
på en hjärtavdelning. 

SPSS, Chi-
square. 
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30. 
 
Cinahl 
2007 

Information 
needs before 
hospital 
discharge of 
myocardial 
infarction: a 
comparative, 
descriptive 
study 

Jämförande 
deskriptiv 
design med 
kvantitativ 
ansats 

17 män och 3 

kvinnor som haft 

hjärtinfarkt deltog i 

studien. 

Ett bortfall 

beskrivs, en 
medelålders gift 

man som inte 

fullföljde 

formuläret, men 

eftersom han hade 

skrivit ett långt svar 

på den öppna 

frågan så 

inkluderades hans 

svar till just den 

delen  

Frågeformuläret a 
Patient Learning Needs 
Scale skickades ut till 
patienterna i hemmet. 

Kvantitativt 
beskrivande, 
inferential 
analys 
genom 
SPSS, 
Mann- 
Whitney U-
test, 
Spearman´s 
Rank Order 
Correlation 
Coefficient 
Test. 

31. 
 
Cinahl 
2002 

Information 
needs of 
myocardial 
infarction 
patients 

Jämförande 
design med 
kvantitativ 
ansats  

27 hjärtinfarkts 

patienter, 14 män 

och 13 kvinnor, 

deltog, men 18 

fullföljde hela 

studien. 68 

sjuksköterskor från 

en hjärtavdelning 

deltog också 

Inga bortfall 

beskrivs 

Intervjuer 3 dagar efter 
hjärtinfarkt och 
frågeformulär 6 veckor 
efter hemgång, the 
cardiac patients 
learning needs 
inventory. 

Chi square 
test, 
ANOVA, t-
test 

32. 
 
Cinahl 
2005 

The need 
assessment of 
MI patients 
in discharge 
planning and 
home-health 
care: a 
sample from 
Turkey 

Deskriptiv 
design med 
kvantitativ 
ansats  

Av 455 patienter 

som haft 

hjärtinfarkt deltog 

187 i studien.  

Inga bortfall 

beskrivs. 

Tre st. enkätintervjuer: 
48 h efter 
hjärtinfarkten, samma 
dag som utskrivning, 
och sista intervjun 
hölls två dagar efter 
hemgång. 

SPSS, 
Fishers 
exact test, 
Chi square 
test 

 
 
3.3 Vad patienter vill ha för information av sjuksköterskor efter en hjärtinfarkt.  

3.3.1 Information angående fysiska aspekter? 

 

I flera studier har det visat sig att patienter ville ha mer information angående fysisk 

aktivitet i förhållande till hjärtinfarkten.22,24,28,30,32 Patienterna vill även veta hur hårt de 

kan träna efter en hjärtinfarkt så att de inte förorsakar mer skada på hjärtmuskeln24. 

Det har också framkommit att många patienter vill ha ytterligare information kring sin 

medicinering.23,27,28,30 En artikel beskriver att patienterna gärna vill veta vad som är 
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normala biverkningar från medicinerna, de ville också veta när man kan gå tillbaka till 

jobbet. 27 

Både patienter och sjuksköterskor rankade information angående sjukdomsspecifik 

information som viktigast, t.ex. vad man ska göra när man får bröstsmärtor, vad 

symtomen på hjärtinfarkt är, när läkare eller sjukvården ska kontaktas samt information 

om åtgärder för att minska risken för att få ytterligare en hjärtinfarkt.31 Detta styrks i 

flera studier22-24,28,30,32  som visar att patienter uppskattade information om eventuella 

framtida problem som kan uppkomma efter en hjärtinfarkt och hur de kan förebygga 

detta, men patienterna anser att den viktigaste informationen handlar om rökning22.  

Slutsatser från flera studier som t.ex. studien av Yilmaz och Emiroglu32, 

överensstämmer med tidigare nämnda och innebär att patienterna önskade information 

om såväl behandling, vård och lämplig fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt, redan 

samma dag som de skrivs ut.  

3.3.2 Information angående psykiska aspekter 

 

Patienterna vill ha ytterligare information om stresshantering snarare än information om 

nödvändigheten av att ändra sina hälsovanor. De önskade också en tydligare och bättre 

kontinuitet i och information om stresshantering vilket skulle bidra till minskad stress 

under vårdtiden.25  

Patienter efterfrågar också mer delaktighet kring beslut som tas angående deras 

behandling. Om patienterna fick information om sina rättigheter till delaktighet i 

eftervården skulle följsamheten och engagemanget bli bättre menar patienterna. 

Informationen ska vara både skriftlig och muntlig, men den viktigaste delen är den 

muntliga enligt patienterna.26  

Ytterligare information som patienterna önskade gällde coping av fysiska och psykiska 

konsekvenser av hjärtinfarkten.28 

 Vidare har äldre patienter som drabbats av hjärtinfarkt, de över 65 år, efterfrågat mer 

information angående stöd och omsorg i samhället, men i övrigt ansåg de sig ha fått bra 

och tillräcklig information. Detta gäller inte för patienter under 65 år som istället, på 

grund av den korta vårdtiden, upplevde att de inte hann med att få tillräcklig 

information angående hur de ska hantera de psykiska aspekterna innan de skrevs ut från 

sjukhuset30 
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Dessutom vill många patienter ha statistisk information om t.ex. överlevnad vid PCI, 

vilket skulle minska deras ångest. Inför behandling av hjärtinfarkt på sjukhus vill 

patienterna ha ytterligare information både före och efter det kirurgiska ingreppet. Den 

information som efterfrågas gäller t.ex. hur ingreppet kommer att gå till, riskerna med 

ingreppet, varför ingreppet är nödvändigt och hur återhämtningen kan se ut.28  

Flera av studierna pekade på att patienterna vill ha mer individanpassad information 

skräddarsydd efter patientens egna behov.22,27,29 Ett exempel på individanpassad 

information är en patientundervisning som Tel och Tels29 har undersökt. Studien visar 

att individanpassad patientundervisning kan minska ångesten efter en hjärtinfarkt såväl 

för patienter som för deras anhöriga.29 Patienterna vill även få tid till att diskutera sin 

sjukdom med sin sjuksköterska.22  

Slutligen visar en del resultat att patienterna vill ha mer individuell information om hur 

patienten såväl psykiskt som fysiskt kan må efter en hjärtinfarkt.22,27 Patienten 

efterfrågar också information till de anhöriga om psykiska reaktioner efter hjärtinfarkt.24 

 

3.4 Hur patienten upplever den information som sjuksköterskor ger innan 

utskrivning från sjukhuset. 

 3.4.1 Tillräcklig information 

 

Generellt var patienterna mycket nöjda med omvårdnaden på sjukhuset och de menade 

att ju mer information de fick desto mer tillfredsställda var de med sjukhusvistelsen och 

kunde förbereda sig för återhämtning efter hemgång från sjukhuset.23 En del patienter 

indikerar att de i det akuta skedet upplever information som sjuksköterskor ger som 

värdefull, men patienterna vill helst inte påverka beslutstaganden just då. Patienterna 

menar också att de inte är mottagliga för information som ges i den akuta situationen.26 

De flesta deltagarna upplevde att de var nöjda med den information som gavs i samband 

med behandlingen.28 

3.4.2 Otillräcklig information 

 

När patienterna kom hem efter sjukhusvistelsen upplevde de att de inte hade fått 

tillräcklig information.26 En studie visar att vårdpersonalen informerade patienterna, 

men att informationen var svår att förstå på grund av alla medicinska termer och att 

situationen upplevdes stressig. Informationen gavs sällan i en lugn och privat miljö. 
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Patienterna upplevde också att vårdpersonalen gav olika information om deras 

hälsotillstånd, vilket innebar att patienterna blev tveksamma till om de verkligen hade 

fått rätt mediciner utskrivna.27 Några patienter pekar också på att informationen var för 

generell och allmän.28 De menar att det var svårt att veta vad som var relevant och 

användbart för just dem.28 Resultaten i en annan studie visar att individuell information 

som kan skräddarsys utefter varje patients behov, upplevs som mycket viktigt av 

patienten.31 Tilläggas kan att en undersökning gjord i Turkiet32 kom fram till att 

patienterna ansåg att de inte fick tillräcklig information angående sin sjukdom, 

behandling, vård och fysisk aktivitet i förhållande till hjärtinfarkten.32  

                

3.5 Deltagande/bortfall 

Av 130 patienter som blev tillfrågade och gav sitt samtycke till studien av Oterhals K, 

Hanestad B, Eide G et.al23, deltog 111 patienter som haft en hjärtinfarkt. Patienterna var 

över 20 år och kunde tala och läsa norska. Deltagarna som föll bort var de som hade 

annan allvarlig sjukdom vid sidan av sin hjärtinfarkt, och även de som blev förflyttade 

till sjukhus som har en annan uppföljning av patienterna.23  

I studien av Pier C, Shandley K, Fischer J, et.al24 beskrivs att forskarna sökte igenom 

patientdatabaserna efter patienter som matchade deras kriterier för studien. Kriterierna 

var att de skulle ha haft hjärtinfarkt, bypass-operation av hjärtat, genomgått en PCI eller 

ha kärlkramp. 20 patienter, 12 män och 2 kvinnor, samtyckte till studien. Bortfallen till 

studien var 4 patienter som drog sig ur utan att ange skäl, och 2 patienter upplystes 

senare att deras deltagande för studien inte längre behövdes.24                                                                                                           

438 patienter som vårdats på sjukhus för hjärtinfarkt, kärlkramp eller PCA mellan 

januari och april valdes ut från ett patentarkiv att delta i Paquet M, Bolduc N, Xhignesse 

M studie25. Patienterna skulle också kunna prata Franska. Av de 438 patienter som hade 

kriterier för att vara med i studien, skickades inbjudningar ut randomiserat till 229 st. 

De bildade tre olika grupper utifrån tre olika miljöer. Postnummer användes för att 

kategorisera in grupperna från landsbygd, förort och tätort. De tio första till varje grupp 

som svarade på inbjudan till studien valdes ut att delta. Forskarna beskriver inga bortfall 

i studien.25                                                                                                                     

Höglund, Winblad, Arnetz et al26 har med i sin studie 25 deltagare, både patienter och 

sjuksköterskor/läkare. En kontaktperson på tre svenska sjukhus har valt ut deltagare till 



 

 

14 

 

forskarnas studie från. Det var två patientgrupper med 4-6 deltagare i varje grupp och 

där var kriterierna: blandat män och kvinnor, yngre än 75 år och nyligen utskrivna från 

sjukhuset efter en hjärtinfarkt. Personalgrupperna (3 st.) med sjuksköterskor och läkare 

från tre olika hjärtavdelningar i Stockholmsregionen bestod av 12 kvinnor och 5 män 

blandat i de tre grupperna.26 

 Alla patienter som hade haft en hjärtinfarkt för första gången mellan mars och 

september 2002 och blev inlagda på ett sjukhus i västra Sverige, fick chansen att delta i 

en svensk studie.27 Av alla 61 patienter var 24 berättigade att delta i studien. Bortfallen 

som beskrivs var patienter med demens, stroke eller de som gjort en bypass-operation 

av hjärtat, eller de som inte kunde tala svenska. 4 st. avböjde av känslomässiga skäl 

eller av brist på tid. Av de resterande 20 patienter som fullföljde studien var 12 män och 

8 kvinnor på en medelålder av 61,5 år.  

Alla patienter med en huvuddiagnos av hjärtinfarkt, upp till 75 års ålder och blivit 

utskrivna från Haukeland universitetssjukhus 3-5 månader tidigare fick en förfrågan per 

brev i november år 2000 om att vara med i en studie28. Av 46 tillfrågade svarade 19 st. 

och 14 st. deltog slutligen i en av studiens tre delar. I studien framgår bortfallen 

tydligt.28 

Studien av Tel och Tel29 genomfördes i en stad i centrala Turkiet. Nittio patienter som 

haft en hjärtinfarkt för första gången, och som var vid medvetande och kunde 

kommunicera fick vara med i studien. Nittio anhöriga som var make/maka, sambo eller 

barn och hade huvudansvaret för deras skötsel var också med i studien. Däremot 

beskrivs inga bortfall i studien.29  

I Smith och Liles30 studie ingick 17 män och 3 kvinnor som hade haft hjärtinfarkt, 

talade engelska och kunde ge sitt samtycke till studien. Studien genomfördes under 16 

veckor och det enda bortfallet som beskrivs är en medelålders gift man som inte 

fullföljde formuläret, men eftersom han hade skrivit ett långt svar på den öppna frågan 

så inkluderades hans svar till just den delen av studien.30 

Patienterna i Timmins och Kaliszers31 studie var från början 27 st, och kriterierna var att 

de skulle ha haft en hjärtinfarkt för första gången, prata flytande engelska, dessutom 

vara fri från annan allvarlig sjukdom, psykisk sjukdom eller vara påverkad av 

analgetika. Det var endast 18 st. som fullföljde och svarade på det andra formuläret som 
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skickats ut till dem per post 6 veckor efter infarkten. I studien ingick även 68 

sjuksköterskor från en hjärtavdelning på ett stort sjukhus i centrala Dublin.31  

Av 455 patienter som haft hjärtinfarkt deltog 187 i en turkisk studie.32 Patienterna som 

deltog var boende i Ankara och var inlagda på ett sjukhus. Det framgår inte i studien 

varför de resterande 268 patienterna inte var med.  

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
 

Syftet med en här litteraturstudien var att beskriva vad patienter vill ha för information 

av sjuksköterskor efter en hjärtinfarkt relaterat till behoven, och hur de upplever 

informationen de fått. I föreliggande litteraturstudie framkommer att Hälso- och 

sjukvården även jobbar med sjukdomsförebyggande arbete, det kan bland annat 

innebära att patienten måste ändra sin livsstil. Sjuksköterskan har därmed en viktig roll i 

att kunna informera patienten på ett sådant sätt att patienten kan ta tag i de aktuella 

problem som kommer efter en hjärtinfarkt. Resultatet från föreliggande studie visar att 

patienter efter en hjärtinfarkt inte har fått tillräcklig information som är anpassad för just 

dem. Sjuksköterskorna lämnar för generell information i form av t.ex. broschyrer och 

det har framkommit i flera studier att de önskar individanpassad information. Många 

vill ha information angående både fysiska och psykiska aspekter som exempelvis 

medicinering, fysisk aktivitet och symtomhantering. Det har också framkommit att de 

flesta patienter upplever att de fått otillräcklig information av sjuksköterskan efter sin 

hjärtinfarkt. 

 
4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Information angående fysiska aspekter 

 

Flera studier22,24,28,30,32 har pekat på att patienterna vill ha mer information angående 

fysisk aktivitet efter en hjärtinfarkt. Det framgår i en av studierna24 att patienterna vill 

veta hur hårt de kan träna efter en hjärtinfarkt så att de inte förorsakar mer skada på 

hjärtmuskeln. Författarna anser det viktigt att som sjuksköterska kunna informera så att 

patienterna känner sig trygga med eftervården. I en liknande artikel, som gjort en 

jämförande studie om vad patienterna anser vara viktig information efter en hjärtinfarkt 

i förhållande till vad sjuksköterskorna ansåg, kom patienterna även här fram till att 
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sjukdomsspecifik information, hur t.ex. skadat hjärtat är och hur patienten kan förhålla 

sig till det, är viktigast. Sjuksköterskorna rankade emotionell information som det 

viktigaste ämnet att ta upp med patienterna efter hjärtinfarkten.4 Författarna till 

föreliggande litteraturstudie ser här olikheterna och hur viktigt det är att ta reda på vad 

patienterna vill ha för information för att kunna återhämta sig på bästa sätt. Författarna 

till föreliggande studie menar att sjuksköterskan måste vara lyhörd gentemot patienten 

och kunna ta reda på vad patienterna önskar information om.  

Flera artiklar23,27,28,30 från föreliggande studie pekar på vikten av ytterligare information 

angående sin medicinering. Det framgår också att patienterna efterfrågar information 

om biverkningar av de mediciner som de blivit tillskrivna efter sina hjärtinfarkter.27 

Patienterna kom fram till att behovet av information om medicinering kan variera från 

patient till patient, men de flesta ville ha information om när, hur och varför medicinen 

ska tas men även om dess biverkningar, medan de patienter som ansåg sig få mest 

information om biverkningar skulle ha en negativ påverkan på följsamheten av deras 

medicinering, och patienterna i studien anser att detta bör anpassas till den enskildas 

behov.33 Författarna till föreliggande litteraturstudie instämmer att man ska informera 

utifrån den enskildes behov, och vidare anser författarna att om det eventuellt uppstår 

biverkningar så är det av yttersta vikt att patienten vet var hon/han ska vända sig för att 

få hjälp med sina problem. Annars kanske det blir så att de patienter som inte fått 

information om vad de ska göra när de får biverkningar, slutar att ta sina mediciner, som 

då kan få förödande konsekvenser.  

4.2.2 Information angående psykiska aspekter  

 

En del studier25,28 visar att patienter vill ha mer information och hjälp av sjuksköterskan 

med hur de ska hantera den stress som följer av att ha drabbats av en hjärtinfarkt. 

Patienterna menade att bättre kontinuitet under vårdtiden bidrar till att minska stressen 

och det hjälper dem även klara av att hantera de psykiska konsekvenserna som kan 

uppkomma efter en hjärtinfarkt.25,28 Detta stöds även i en annan studie som menar att 

eftersom patienterna är tvungna att hantera sitt hälsoproblem, livsstilsförändringar, 

emotionella relationer och förändringar i det sociala livet är det viktigt att de erbjuds 

och får stöd av såväl närstående som professionellt. Sjuksköterskan kan även hjälpa 

patienten att reda ut det som oroar dem genom att förmedla kontakt med kurator som 

kan stödja och följa upp efter hemgång.34 Författarna till föreliggande litteraturstudie 

anser att sjuksköterskan kan hjälpa patienterna innan de skrivs ut till hemmet genom att 
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belysa problematiken med att göra för många förändringar på en gång. Sjuksköterskan 

kan även diskutera med patienterna hur de kan hantera motgångar och återfall när dessa 

uppstår så att patienterna känner sig trygga när dessa problem uppkommer. Författarna 

till föreliggande studie anser att en viktig aspekt av eftervården är att följa upp 

patienterna för att ta reda på hur de hanterar de psykiska aspekterna efter sin 

hjärtinfarkt. Vidare anser författarna att det är mycket viktigt att patienterna själva 

integreras i och motiveras till att ta tag i de förändringar som nödvändigtvis måste göras 

för att undvika att åter insjukna i hjärtinfarkt.  

4.2.3 Tillräcklig information 

 

I några av studiernas23,26,28 resultat har sjuksköterskan lyckats informera om vad 

sjukdomen och dess behandling innebär, så att patienterna efter en hjärtinfarkt har 

förstått och känt sig tillfredsställda med informationen på sjukhuset. Andra resultat där 

de har diskuterat behovet av information angående hälsa, har en studie35 visat att när 

patienterna får mer information efter en hjärtinfarkt leder det till mindre depressiva 

symtom och patienterna själva blir mer effektiva i att ta initiativ i sin eftervård av 

hjärtinfarkten. Här ser författarna till föreliggande studie ett samband med Orems15 

egenvårdsteori som innebär att sjuksköterskan ska kompensera för den kunskap som 

saknas hos patienterna. Författarna menar att om patienterna får den kunskap som kan 

saknas vid fysisk aktivitet som t.ex. varför de ska träna och hur hårt de kan träna efter 

sin hjärtinfarkt, vilket kräver egenvård, då anser författarna att följsamheten i 

egenvården blir bättre.  

4.2.4 Otillräcklig information  

 

Flera av studiernas26-28,31,32 resultat visar att patienterna anser sig ha fått otillräcklig 

information efter sina hjärtinfarkter för att kunna fullfölja den eftervård som krävs, t.ex. 

nya mediciner och livsstilsförändringar. Patienterna menade att de inte kan ta till sig 

informationen på grund av att de inte förstår de medicinska termerna.27 Det kan leda till 

att patienterna söker den information de behöver via internet.36 Författarna till den 

föreliggande litteraturstudien ser att detta kan leda till problem då alla internetsidor inte 

är tillförlitliga och patienterna riskerar att få fel information. I en annan studie37 har man 

kommit fram till liknande resultat, där majoriteten av patienterna hade svårigheter att 

förstå den information som gavs från deras vårdgivare. Här anser författarna att när man 

jobbar med förebyggande arbete på vårdavdelningar och ska ge information till 

patienterna så är det av yttersta vikt att använda ett språk som anpassas till patienterna 
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så de förstår vad som sägs, det har patienterna rätt till enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen.38 Där står att patienten ska ges individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.38 Detta 

styrks också av Orems15 teori som säger att sjuksköterskan ska kunna ge information på 

patientens nivå. Här ser författarna till studien en klar brist i arbetet med att ge 

information till patienterna. 

 

4.2.5 Deltagare/Bortfall 

 

Samtliga deltagare i föreliggande studier22-32 har haft en hjärtinfarkt eller kärlkramp och 

vårdats på sjukhus, vilket är ett relevant urval av deltagare till författarnas 

litteraturstudie.  

I en Norsk kvantitativ studie23 fanns det ett bortfall på 19 st. patienter av 130 tillfrågade, 

vilket författarna till den föreliggande litteraturstudien anser är en bra svarsfrekvens. 

När en kvantitativ studie skall göras krävs det fler deltagare än vid en kvalitativ studie 

för att få en tillräcklig svarsfrekvens.19 Till skillnad från en studie30 gjord i England, där 

antalet deltagare till den kvantitativa studien endast var 20 st. Författarna till den 

föreliggande litteraturstudien tror att om antalet deltagare hade varit större så kan 

resultatet ha blivit annorlunda, det lilla antalet deltagare kan ha påverkat resultatet. 

Dock har forskarna diskuterat bortfallet i sin studie30som en begränsning, där en del 

patienter kan ha fallit bort på grund av språksvårigheter och detta kan enligt forskarna 

påverka resultatet. Författarna till den föreliggande litteraturstudien har i flera 

studier27,30,31 sett att forskare väljer bort deltagare som talar ett annat språk. Det anser 

författarna kan ha en inverkan på resultaten. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och 

deras medverkan är minst lika viktig, om inte viktigare, eftersom det är information 

studierna handlar om. De som talar andra språk bör också bjudas in till studier, genom 

att använda sig av tolk. För även patientgrupper med språksvårigheter, ska få 

information på sjukhuset.  

Vidare i en kvalitativ studie24 har deltagarna valts ut via patient databaser för att matcha 

urvalskriterierna. Här ser författarna till föreliggande litteraturstudie eventuellt en 

svaghet där forskaren själv kan handplocka de patienter som kan ge ett bra resultat till 

deras studie, men det kan även vara en styrka att kunna välja ut de patienter som svarar 

mot syftet. En annan möjlig svaghet är att det inte framgår hur många förfrågningar som 

skickades ut och hur många som eventuellt tackade nej till att delta i studien. Två st. 
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deltagare fick veta att de inte längre behövdes för studien24 utan att det angavs orsak till 

detta, vilket författarna till föreliggande litteraturstudie anser ska anges för att få veta 

varför de valdes bort. Däremot har forskarna till en annan kvalitativ studie25 under en 

tidsperiod randomiserat valt ut 229 patienter från tre olika miljöer i samhället, som de 

sedan har bjudit in till studien. Enligt Polit och Beck19 har alla deltagare vid ett 

randomiserat urval en rättvis chans att få vara med i studien. Det anser författarna till 

den föreliggande litteraturstudien är en bra urvalsstrategi, för då läggs ingen personlig 

värdering vid valet av deltagare. Till skillnad från en svensk kvalitativ studie26 där 

kontaktpersonen på tre olika vårdavdelningar har kunnat påverka när deltagare valdes 

ut, men inte forskarna själva då de inte var närvarande vid valet av deltagare till sin 

studie. Författarna till den föreliggande litteraturstudien ser både för och nackdelar med 

detta tillvägagångssätt att välja deltagare. Fördelen är att forskarna inte personligen har 

varit med och påverkat patientens medverkan till studien. Nackdelen kan vara att 

kontaktpersonen avsiktligt har valt ut de bäst lämpade som ger bäst resultat till studien. 

Däremot framgår inte hur mycket information kontaktpersonen fick av forskarna 

angående vad studien skulle handla om. Författarna till litteraturstudien menar att om 

kontaktpersonen inte hade fått veta vad intervjufrågorna skulle handla om så har denne 

inte haft möjlighet att påverka valet av deltagare till studien. Det framkommer inget om 

eventuella bortfall, eller hur många patienter som valdes ut. 

I ytterligare en svensk studie27 anser författarna till den föreliggande litteraturstudien att 

forskarna gjort ett bra urval av deltagarna, och det är välbeskrivet. Exklusionskriterierna 

är också tydligt beskrivna och relevanta till deras studie. Det är en relativt jämn 

fördelning mellan män och kvinnor, med tanke på att det är övervägande män som 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.1 Författarna till föreliggande studie anser också att 

det är lagom mängd deltagare i relation till den kvalitativa studien. Detta belyser 

Forsberg och Wengström,17 som menar att en kvalitativ studie kännetecknas av att 

forskaren söker efter upplevd kunskap och fokuserar på att tolka och förstå en 

människas upplevelser, genom att ha ett mindre antal deltagare i studien. Vid denna typ 

av forskning interagerar forskaren med deltagarna på ett djupare plan och de har ofta 

långvarig kontakt.17  

I en annan Norsk kvalitativ studie28 bjöds 46 patienter in att delta till studien, 19 svarade 

och 14 deltog slutligen. Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är en 

bra mängd till den kvalitativa studien och det beskrivs väl vilka som deltar. Orsaken till 

de fem som föll bort beskrivs tydligt, till skillnad från en studie som gjorts i Turkiet.29 
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Där har forskarna till studien för det första inte beskrivit några bortfall, för det andra står 

det inget om när studien gjordes, eller hur länge studien pågick från första till sista 

patient. Sist men inte minst framgår ingenting om vilket tillvägagångssätt de använde 

när deltagarna valdes ut till de olika grupperna, t.ex. om de slumpmässigt valts ut. 

Författarna till den föreliggande litteraturstudien anser att det ovan nämnda kan ses som 

en svaghet eftersom det enligt Polit och Beck19 ska vara tydligt beskrivet i en 

vetenskaplig artikel.  

I en jämförande studie31 angående vad som är viktigast att få information om, hade 

forskarna i studien med sjuksköterskor från en hjärtavdelning så att de kunde jämföra 

deras svar med patienternas. Det anser författarna till föreliggande litteraturstudie är ett 

bra och relevant urval till syftet med studien, sjuksköterskorna hade erfarenhet av att 

jobba med patienter som har hjärt- och kärlsjukdomar, även urvalet av patienter var 

relevant till studiens syfte. Författarna till föreliggande studie ställer sig frågande till 

varför det är så ojämnt fördelat mellan patienter och sjuksköterskor, eftersom forskarna 

gör en jämförande studie. Kan det ha varit så att frågeformulären som skickades ut efter 

6 veckor blev så betungande att läsa för patientgruppen eftersom patienterna då behövde 

gå igenom den traumatiska händelsen ännu en gång. Eller var det så att formuläret var 

för krångligt att svara på för patienterna.  

Slutligen i en studie32 gjord i Turkiet fanns ett stort bortfall av deltagare, 268 st. orsaken 

till bortfallet förklaras inte. Författarna till föreliggande studie undrar varför det inte är 

beskrivet, var forskarna med vid första intervjun? Eller föll deltagarna bort vid sista 

intervjun? Det kan ses som en svaghet i studien, men trots bortfallet var det ett stort 

antal deltagare, 147 st. som fullföljde studien.  

 

4.4 Metoddiskussion 
 

Denna litteraturstudie är gjord med en deskriptiv design17 för att ge svar på studiens 

syfte och frågeställningar. Författarna till föreliggande studie anser att det kan vara ett 

bra val att göra en litteraturstudie för att sedan upptäcka att det saknas kunskap inom ett 

område, och då kanske behovet av en ny empirisk studie upptäcks. Författarna till 

föreliggande studie har valt att ha med både kvalitativa och kvantitativa artiklar, dels för 

att de kvalitativa beskriver upplevelser på ett personligare plan utifrån patientens 

perspektiv, och dels för att de kvantitativa artiklarna oftast har en bredare svarsfrekvens 

från patienterna, och mer statistiska resultat. Genom att ha kombinerat både kvalitativa 
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och kvantitativa artiklar ser författarna det som en styrka med studien. Artiklarna som 

använts har sökts fram i databaserna PubMed och Cinahl, och inkluderade studier har 

gjorts i Sverige, Norge, England, Irland, Turkiet, Australien och Kanada. 

Begränsningarna som gjordes för att få en så aktuell forskning som möjligt var studier 

som var gjorda mellan 2001-2011. Det inkluderades även studier med jämförande 

design för att kunna svara på frågeställning två. Även om resultatet från vissa artiklar 

inkluderar både vårdpersonal och patienter så lades vikten vid att bara belysa resultatet 

utifrån patientens perspektiv. Antalet träffar vid artikelsökningen blev vid sökorden 

Myocardial infarction AND information 265 st. Det valdes bort artiklar som inte 

svarade på syftet och frågeställningarna, eller där studierna gjorts för lång tid efter 

patienternas hjärtinfarkter, det ser författarna som en styrka, vilket ger mer trovärdighet 

till resultatet eftersom patienterna då minns sina upplevelser bättre och därmed vet vad 

de önskar få för information. Utfallet av litteratursökningen visas i tabell 1 för att få en 

överskådlig blick. De valda artiklarna granskades utifrån Forsberg & Wengströms17 

granskningsmall för att hålla strukturen och få ett samband i arbetet med granskningen. 

Författarna har också granskat artiklarnas kvalitet utifrån deltagare och bortfall, som är 

frågeställning tre, genom att noggrant ha bearbetat artiklarnas metoddel. Det har 

redovisats i tabell 2, och i löpande text i resultatet. Författarna anser att det var ett 

relevant val av granskning därför att deltagare/bortfall är en av de avgörande faktorerna 

vid valet av artiklar.  

Författarna till denna studie har läst artiklarnas resultat, och tabellerna har gjorts för att 

lyfta fram det mest väsentliga kortfattat och utifrån syftet och frågeställningarna. 

Arbetet med denna studie har gjorts på ett strukturerat och konsekvent sätt. Antalet 

artiklar i denna studie är 11 st. och det anser författarna kan vara en svaghet, ju fler 

artiklar som styrker resultatet desto trovärdigare.19 

 

4.5 Slutsats 
 

De slutsatser som dras från föreliggande studie är att patienterna efter en hjärtinfarkt vill 

ha individanpassad information för att klara av de fysiska och psykiska konsekvenser 

som följer med sjukdomen. Patienterna upplever sig ofta ha fått otillräcklig information 

för att kunna hantera den nya situationen i livet. Mot bakgrund av detta anser författarna 

till den föreliggande litteraturstudien att sjuksköterskorna på vårdavdelningarna som ger 

information till patienter behöver bli mer medvetna om sitt sätt att ge information på. 
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Ytterligare forskning inom detta område behövs, eftersom förebyggande arbete inom 

hjärt- och kärlsjukvården är ett så aktuellt ämne med tanke på människors sätt att leva i 

dagens samhälle. 
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Bilaga 1: 

Tabell 3. Artiklarnas syfte och resultat. 

 
Författare Syfte Resultat                

22. 

 

Att utvärdera inlärningsbehov 
hos patienter efter PCI, utifrån 
patienternas och 
hjärtsjuksköterskors perspektiv.  

Det patienterna rankade högst var information om 

rökning, patienterna värdesatte också fysiska åtgärder, 

sjukdomsspecifik information, men även psykosocial 

och känslomässig information. Patienterna ville även få 

tid till att diskutera sin sjukdom och få individuell 

rådgivning från sin sjuksköterska. 

  

23. Att undersöka och beskriva 

samband mellan information 

som gavs, och hur nöjda 

patienterna blev med den. 

Patienterna vill ha mer information om mediciner och 

framtida ev. problem efter hemgång. De upplevde att ju 

mer information de fick desto nöjdare blev de.  

24. Studiens syfte var att identifiera 

informationsbehovet hos 

hjärtinfarkts patienter angående 

hälsa och mental hälsa med eller 

utan depression. 

Patienterna vill ha mer information kring 

sjukdomsförlopp, prognos och hur de kan förebygga 

ytterligare hjärtproblem. De vill också veta när de ska 

söka sjukvård vid ev. symtom. De upplevde att de inte 

fick tillräcklig information för att kunna lindra deras 

oro 

25. Syftet var att beskriva hur 

hjärtpatienter upplever de tre 

första månaderna efter 

hjärtinfarkten, och att identifiera 

skillnaderna mellan deras behov 

och det stöd som gavs vid 

återhämtningen 

Patienterna önskade mer information om 

stresshantering och att kompetent personal svarade på 

deras frågor. 

26. Syftet är att utforska och 

beskriva vad patienter och 

personal har för uppfattningar 

om att patienter deltar i 

beslutstaganden i vårdprocessen 

under sjukhusvistelsen efter en 

hjärtinfarkt. 

Den här studien visade att personal och patienter 

värdesätter delaktighet högst när det gäller information. 

Mindre viktigt var aktivt engagemang i medicinska 

beslut. Patienterna känner sig säkrare om de är 

delaktiga och blir då mer engagerade i 

återhämtningsprocessen. 

27. Syftet är att beskriva patienters 

upplevelser av sekundär 

prevention efter en akut 

hjärtinfarkt. 

Patienterna ville ha mer individuell information om hur 

man kan må efter en hjärtinfarkt, de ville t.ex. veta vad 

som är normala biverkningar från mediciner, och när 

man kan gå tillbaka till jobbet. 

Resultatet från den här studien visar att patienterna 

kände att det var svårt att förstå informationen som 

gavs på grund av alla medicinska termer. De upplevde 

också att personalen var stressad.  

28. Syftet är att undersöka behovet 

av information efter en 

Patienterna kände att den allmänna information de fick 

angående kost och anatomi om hjärtat mm, var viktig, 
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hjärtinfarkt. men de ville veta vad som var relevant för just dem. De 

efterfrågade mer individanpassad information. 

29. Syftet är att utvärdera effekten 

av individanpassad information 

till patienter som har ångest 

efter en hjärtinfarkt, och som 

ska förflyttas från 

hjärtavdelning till allmän 

vårdavdelning.  

Patienterna vill ha individanpassad information, inte 

bara en broschyr i näven. De upplevde att 

individanpassad information minskar deras ångest och 

oro, om deras anhöriga blev lugnade blev patienterna 

också lugnare.   

30. Att undersöka behovet av 

information hos patienter som 

fått behandling för hjärtinfarkt, 

innan de lämnar sjukhuset. 

Patienterna skattade information om läkemedel, 

komplikationer och fysisk aktivitet högst.  

31. Att bedöma behoven av 

information hos patienter och 

sjuksköterskor direkt efter 

hjärtinfarkten och sedan jämföra 

dessa 6 veckor efter utskrivning 

från sjukhus. 

Den information patienterna ansåg var mest relevant 

ingick i kategorin ”symtomhantering”.  

Patienterna upplever att de vill ha mer skräddarsydd 

information efter deras behov. 

32. Att identifiera 

hjärtinfarktspatienters 

omvårdnadsbehov efter 

utskrivning från sjukhus. 

Patienterna efterfrågade mer information om deras 

sjukdom, vård och behandling. De upplevde att 

planeringen inför deras hemgång från sjukhus inte var 

gjord förrän samma dag, de fick inte veta vem som 

skulle ansvara för deras uppföljning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


