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Bakgrund: Hjärtinfarkt innebär en förträngning i ett eller fler av hjärtats kranskärl, vilket 

resulterar i syrebrist i hjärtmuskeln. Många patienter upplever oro och rädsla i samband med 

hjärtinfarkt. Sjuksköterskan har en viktig funktion i vården av de här patienterna. En stor del 

av deras arbete är att stötta patienter och vårda personcentrerat. Syfte: Syftet med det här 

arbetet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt. Metod: Det här examensarbetet är en litteraturöversikt. Arbetet har en kvalitativ 

ansats där elva artiklar utgjort underlag för resultatet. Resultat: Tre huvudteman presenteras 

i resultatet: Positiva aspekter i vårdandet, Utmaningar i vårdandet och Begränsningar i 

vårdandet. Sjuksköterskor värdesätter att vårda personcentrerat, dock är det svårt på grund 

av bristande kompetens, rädslor och tidsbrist. Sjuksköterskor ser dåligt teamsamarbete, 

patienters svårtolkade beteenden och resursbrist som hindrande element i vårdandet. 

Konklusion: Sjuksköterskor som vårdar patienter drabbade av hjärtinfarkt ställs inför 

många utmaningar. Bristande kompetens, tids- och resursbrist och dåligt samarbete i 

arbetsteamet är några av de hinder som sjuksköterskor står inför.  
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Background: Myocardial infarction is a narrowing in one or more of the coronary arteries, 

which results in hypoxia in the myocardium. Many patients experience anxiety and fear 

when suffering from myocardial infarction. The nurse has an important function in the care 

of these patients. A big part of the nurse role is to support patients and care person-centered. 

Aim: The aim of this study is to describe nurses’ experiences of nursing patients suffering 

from myocardial infarction. Method: This examination paper is a literature review. The 

paper has a qualitative approach where eleven articles has constituted as the base to the 

result. Results: Three main themes are presented in the result: Positive aspects in the 

nursing, Challanges in the nursing and Limitations in the nursing. Nurses values to nurse 

person-centerered, though this is hard due to lack of knowledge, fears and shortage of time. 

Nurses regard bad teamwork, patients ambiguous behaviors and shortage of resources as 

obstructive elements in the nursing. Conclusion: Nurses that nurse patients suffering from 

myocardial infarction faces many challenges. Shortage of knowledge, lack of time and 

resources and bad collaboration in the team are a few of the obstacles that the nurses face. 
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INLEDNING 

Hjärtinfarkt är idag ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd. Antalet personer som 

insjuknar minskar årligen, men hjärtinfarkt är fortfarande ett stort samhällsproblem. Det är 

ett livshotande tillstånd där den som drabbas ofta upplever oro, rädsla och stort lidande. 

Osunda levnadsvanor och ärftlighet är riskfaktorer för att insjukna. Sjuksköterskor har en 

stor och central roll i patienternas vård. Att vårda en patient som har insjuknat i hjärtinfarkt 

kräver engagemang och tid av sjuksköterskan. Idag råder det dock en stor sjuksköterskebrist. 

Sjuksköterskebristen medför att många av deras arbetsuppgifter blir åsidosatta och därmed 

blir patienternas vård lidande. Det här har föranlett ett intresse hos 

examensarbetesförfattarna, att ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva vården kring en 

patient som insjuknat i hjärtinfarkt.  

BAKGRUND 

Hjärtinfarkt - vad innebär det och vem drabbas?  

År 2017 insjuknade 25 300 personer i hjärtinfarkt, vilket är en minskning jämfört med 

föregående år. Statistiskt sett finns skillnader mellan kvinnor och män gällande antal 

insjuknade och avlidna till följd av hjärtinfarkt, den här klyftan minskar dock årligen. I 

dagsläget insjuknar och avlider män oftare än kvinnor (Socialstyrelsen, 2018a). Jangali, 

Persson, Fridén och Andrén-Sandberg (2017) skriver att en bidragande faktor till den här 

minskningen är utvecklingen av farmakologiska preparat och nya behandlingsmetoder.   

Hjärtinfarkt innebär att hjärtmuskeln får otillräcklig syre- och näringstillförsel på grund av 

förträngning i kranskärlen. Orsaken till förträngningen är ofta att det har blivit en 

plackbildning i kärlen (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2015). När 

placket i de här kärlen rupturerar bildas mikroproppar som i sin tur täpper till kranskärlen 

(Wikström, 2018). Vid otillräcklig syretillgång (ischemi) till hjärtmuskeln under en längre 

tid kan den gå i nekros, vilket betyder att delar av hjärtmuskeln dör (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, 2015). Hjärtinfarkt är därmed ett livshotande tillstånd som 

medför stora vårdkostnader och lidande för patienten (Johnston, 2011). Enligt Schenck-

Gustafsson (2011) ökar risken att insjukna i hjärtinfarkt med stigande ålder. Andra 

riskfaktorer för att drabbas är genetisk ärftlighet, manligt kön, övervikt, rökning, fysisk 

inaktivitet, osund kosthållning och stress. 

Patienters upplevelser av hjärtinfarkt  

Män upplever, till skillnad från många kvinnor, ofta typiska symtom vid hjärtinfarkt som 

bröstsmärta, smärta med utstrålning och tryck över bröstet (Najafi Ghezeljeh et al., 2010). 

Lichtman et al. (2015) beskriver att kvinnor i samband med hjärtinfarkt kan uppleva typiska 
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symtom, men även i många fall atypiska symtom som svettningar, illamående, trötthet, yrsel 

och ångest. Enligt Ericson och Ericson (2013) upplever dock inte alla patienter symtom eller 

besvär i samband med sin hjärtinfarkt. Den här typen av hjärtinfarkt kallas tyst hjärtinfarkt 

och upptäcks oftare i efterhand vid EKG-undersökning. Wikström (2018) förklarar vidare 

att tysta hjärtinfarkter utgör cirka 25% av sjukdomsfallen och innebär uteblivna symtom eller 

så vaga att de inte uppfattas som hjärtinfarktrelaterade.  

Efter en hjärtinfarkt upplever många patienter oro i samband med utskrivning från sjukhus. 

Initialt vid hemgång kan de ha svårt att sova på grund av rädsla för att hjärtat ska svika dem, 

vilket även leder till att de blir trötta under dagarna. Flertalet patienter upplever att deras 

fysiska förmåga försämrats efter hjärtinfarkten och många har också svårt att acceptera sin 

diagnos. Patienter uttrycker betydelsen av att ha en partner, närstående eller vänner som kan 

stötta patienten under den här svåra perioden i livet (Eriksson, Asplund & Svedlund, 2009).  

Många patienter upplever att deras sexuella aktivitet ofrivilligt förändras efter hjärtinfarkten. 

Flertalet patienter uppger att de är rädda för att sexuella aktiviteter kommer påverka deras 

sjukdom negativt. De uppger även att de blir mer fysiskt tagna under sexuella akter. Minskad 

lust och fysiska begränsningar var något som präglade patienternas sexliv efter 

hjärtinfarkten. Patienterna upplever också en brist på sexualinformation (López-Medina, 

Gil-García, Sánchez-Criado & Pancorbo-Hidalgo, 2014).  

Vård och behandling vid hjärtinfarkt  

Initialt när en patient inkommer till sjukhus med misstänkt hjärtinfarkt bör sjuksköterskan ta 

en utförlig anamnes och göra en fysisk undersökning. Sjuksköterskan förväntas också ta ett 

EKG på patienten och blodprover på bland annat troponinnivåer, vilket är 

hjärtskademarkörer. Tidig diagnos har stor betydelse för prognosen för överlevnad och 

tillfrisknande (Jangali et al., 2017). Lichtman et al. (2015) skriver att kvinnor ofta 

diagnostiseras senare än män, då de tenderar att ha atypiska symtom och söka vård senare.  

Den vanligaste behandlingen vid hjärtinfarkt är idag perkutan coronar intervention (PCI). 

Det innebär att läkaren för in en PCI-kateter via en artär i handleden eller i ljumsken till aorta 

och vidare in i kranskärlen. På toppen av PCI-katetern finns en ballong med ett nät (även 

kallat stent), som pressas ut mot förträngningen och återupprättar ett flöde i kranskärlet. En 

annan behandling är trombolysbehandling, vilket innebär behandling med propplösande 

läkemedel. Den här behandlingsmetoden används när PCI inte är ett alternativ, på grund av 

resursbrist eller vid ett för utdraget symtomförlopp (Wikström, 2018).  

När en sjuksköterska vårdar en patient som drabbats av hjärtinfarkt resulterar det många 

gånger i att både patienten och dess anhöriga bygger upp ett stort förtroende för hen. 

Sjuksköterskor fyller en viktig funktion i patientens återhämtningsprocess, bland annat 

genom att förbereda patienten och dess anhöriga på livet efter utskrivning från sjukhuset. En 

stor del av sjuksköterskans arbete är att kunna identifiera patienters och närståendes behov 

av stöd, då det är vanligt förekommande med rädsla och orostankar. Genom att inkludera 

och göra anhöriga delaktiga i vården ger sjuksköterskan dem förutsättningar att sedan själva 

kunna stötta patienten i tillfriskningsprocessen (Svedlund & Axelsson, 2000). Till följd av 
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teknologiska och farmakologiska framsteg har prognosen för de insjuknade förbättrats, 

vilket har resulterat i att det idag finns ett ökat behov av stöd efteråt (Bakalis, Bowman & 

Porock, 2003). En annan viktig del av sjuksköterskans arbete är att ge patienten information. 

Den här informationen bör bestå av verktyg till att eliminera riskfaktorer, leva sunt, 

information om sjukdom och behandling samt eventuella biverkningar av behandlingen. Det 

är därmed viktigt att även inkludera närstående vid delgivning av information om 

förebyggande av återinsjuknande och livsstilsfaktorer (Svedlund & Axelsson, 2000). Som 

sjuksköterska är det av betydelse att vårda personcentrerat för en säker vård där patienternas 

förväntningar uppfylls (Costello, 2017). 

Att som sjuksköterska vårda en patient drabbad av hjärtinfarkt innebär att arbeta 

självständigt och ta beslut, framförallt i det akuta skedet. Sjuksköterskors kliniska erfarenhet 

är det som främst påverkar deras beslutsfattande (Bakalis et al., 2003). Costello (2017) 

beskriver att nyckeln till att ge en god vård där även patienten är nöjd, är att lära känna 

patienten och vara närvarande i patientmötet. En förutsättning för gott samspel med patienten 

är att hitta gemensamma intressen, vilket bidrar till att sjuksköterskan kan möta patienten 

där den är. Att använda humor och bemöta patientens själsliga behov främjar även det 

vårdresultatet.  

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Varje sjuksköterska har i omvårdnaden av en patient ett moraliskt ansvar för sina beslut och 

bedömningar. De etiska dilemman och frågeställningar som sjuksköterskan ställs inför i sin 

yrkesroll blir allt mer svårbedömda i takt med samhällets utveckling (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Zhou et al. (2012) förklarar att sjuksköterskor förväntas vara 

uppdaterade och kontinuerligt utbilda sig för att inneha förnyad och fördjupad 

yrkeskompetens. Det är en förutsättning för att kunna göra ett bra arbete. De förväntas vara 

uppdaterade på de senaste vårdtekniska apparaterna och ha rätt kompetens för att kunna möta 

samhällets ökande vårdbehov (Zhou et al., 2012). Enligt International Council of Nurses 

(ICN) etiska kod bygger sjuksköterskans profession på fyra grundpelare: att främja hälsa, 

återställa hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom. ICN:s etiska kod beskriver bland 

annat att sjuksköterskan ska arbeta för en rättvis och jämlik vård gällande fördelning av 

resurser och andra vård- och omsorgstjänster. I yrkesrollen ingår även att ha ett professionellt 

förhållningssätt där medkänsla, lyhördhet, respekt, integritet och trovärdighet är centralt. 

Vården som ges ska vara patientsäker. Det är viktigt med tydliga riktlinjer för ledning, 

forskning, utbildning och omvårdnad (International Council of Nurses, 2012).  

Patienters förväntningar på sjuksköterskan 

Enligt Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) har patienter vissa förväntningar på 

sjuksköterskan. Patienter tycker att det är viktigt att bli sedd som människa och bli 

involverad genom att få information, för känslan av delaktighet. Patienter upplever att 

sjuksköterskan ger god vård när hen visar intresse, är accepterande och ger egenvårdsråd. 

Patienter uppger att det finns ett flertal faktorer som bidrar till att de upplever vården som 

bristande. Exempelvis att sjuksköterskan förminskar patienten verbalt, vilket får hen att 
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känna sig nedvärderad. Patienterna beskriver även situationer där sjuksköterskan har 

ignorerat patienten och fått denne att känna sig exkluderad från beslutsfattandet i sin vård. 

Det framkommer också att patienter har blivit utlämnade i möten med både läkare och 

sjuksköterskor, där patienterna önskat att sjuksköterskan stått bakom och stöttat dem 

(Larsson et al., 2011). Josse-Eklund, Wilde-Larsson, Petzall och Sandin-Bojö (2014) 

förklarar att en av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att agera som en slags “advokat” för 

patienten. Det vill säga ha patientens intressen i åtanke och föra patientens talan i situationer 

där denne inte själv kan göra det. 

Patienter som drabbats av hjärtinfarkt förväntar sig att få information om sina symtom, 

hjärtstatus, känslor, hjärtrehabilitering och behandling (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 

2008). Johansson och Ekebergh (2009) förklarar att kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt 

förväntar sig att bli inbjudna till att vara delaktiga i sin vård och bli tagna på allvar. 

Kristofferzon et al. (2008) beskriver att män istället upplevde det viktigt att få diskutera sin 

prognos. Patienter överlag vill även att sjuksköterskor (både på sjukhus och i primärvård) 

ska stå för kontinuitet, praktisk hjälp och trygghet. 

Vårdande 

Vårdande är ett omvårdnadsteoretiskt begrepp som innebär att stärka och stödja patienter. 

Vårdande står också för att bevara patientens integritet på ett respektfullt och öppet sätt. 

Patienten blir i vårdandet bekräftad och sedd. Vårdande innefattar att sjuksköterskan ska ha 

ett vårdande förhållningssätt. Med andra ord bör den som vårdar vara nyfiken, visa 

känslighet, vara lyhörd och följsam samt inneha viljan att veta (Ekebergh, 2015b). 

Sjuksköterskan bör vara förtroendeingivande för att vården ska uppfattas som äkta av 

patienten. Det är även viktigt att hen tar del av patientens upplevelse av sjukdomen och ser 

till vad som är av betydelse beträffande hälsa och välbefinnande för den enskilde. En 

sjuksköterska bör också ta sig tid till att lyssna på patientens berättelser och tolka dennes 

kroppsspråk. För att vården ska vara vårdande krävs det tid för samtal. Sjuksköterskan bör i 

vårdandet ge patienten kunskap om hur sjukdomen kan leda till en obalans i kroppen och en 

ny livssituation (Ekebergh & Dahlbergh, 2015). Socialstyrelsen (2018b) betonar att 

vårdandet av en patient som insjuknat i hjärtinfarkt ska var respektfullt och omtänksamt. En 

grundsten för att vårdandet ska upplevas som tillfredsställande är ett empatiskt och 

kompetent vårdande förhållningssätt.  

Livsvärld 

Ekebergh (2015a) förklarar att en stor del av vårdandet är att ha livsvärlden som grund i 

mötet med patienten. Livsvärld definieras som det förhållningssätt en människa närmar sig 

själv likväl som andra människor och omvärlden. Livsvärlden är ett outtalat fenomen som 

tas för givet i människors vardag och erfars unikt för varje enskild individ. En människas 

historia, erfarenheter, sociala och kulturella sammanhang är delar av dennes livsvärld. 

Livsvärlden är därmed en förförståelse, som kommer att prägla hur människan tolkar och 

uppfattar omvärlden. Det kan vara svårt att förstå en patients livsvärld, men en förutsättning 

för att göra det är att sjuksköterskan tar sig tid och ställer frågor. Att vårda med ett 
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livsvärldsperspektiv kräver att sjuksköterskan medvetet reflekterar över sitt förhållningssätt 

och den vård hen ger. Socialstyrelsen (2018b) skriver att en patient som drabbats av 

hjärtinfarkt har rätt till en vård och omsorg som är individanpassad och tar hänsyn till 

individens behov och erfarenheter. Vårdaren måste därmed visa respekt för patientens 

förväntningar, förutsättningar och integritet. 

PROBLEMFORMULERING 

Överlevnad och god återhämtning vid hjärtinfarkt förutsätter tidig upptäckt. Kvinnor och 

män tenderar att ha olika symtombild vid hjärtinfarkt, vilket påverkar diagnostisering och 

prioritering. Sjuksköterskan har en viktig roll i patienternas omvårdnad och vård. Patienter 

som vårdas av sjuksköterskor har vissa förväntningar på sjuksköterskan och den vård de får. 

Med hänvisning till detta är det av stor betydelse att försöka förstå och beskriva hur 

sjuksköterskor upplever att det är att vårda patienter drabbade av hjärtinfarkt. Det är en 

förutsättning för att bättre kunna förstå vad som ligger till grund för den vård som patienterna 

får. 

SYFTE 

Syftet med det här arbetet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

som drabbats av hjärtinfarkt.  
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METOD 

Det här arbetet är en litteraturöversikt där kvalitativa artiklar har granskats och utgjort 

underlag för resultatet. Friberg (2017a) beskriver en litteraturöversikt som en 

sammanställning av redan framtagen forskning. Syftet med den här metoden kan vara att 

skapa en överblick kring ett problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde eller att 

kartlägga kunskapen inom ett visst omvårdnadsrelaterat område. Dahlborg Lyckhage (2017) 

förklarar att en kvalitativ studie har fokus på sammanhang och vanliga 

datainsamlingsmetoder är observationer, intervjuer och berättelser. Subjektiva upplevelser 

och erfarenheter är av central betydelse i en kvalitativ studie.  

Urval 

Initialt gjordes en tidsavgränsning till de fem senaste åren för att få fram den senaste 

forskningen. Då det här inte gav tillräckligt stor bredd för att sammanställa resultatet fick 

tidsintervallet utvidgas. Därefter testades ett tidsintervall på tio år, vilket inte heller gav 

tillräcklig bredd i sökningarna. Det slutgiltiga tidsintervallet blev därför 19 år. 

Inklusionskriterier i det här arbetet är därmed vetenskapliga artiklar där sjuksköterskans roll 

berörs i relation till att vårda patienter drabbade av hjärtinfarkt. I arbetet har både kvinnliga 

och manliga sjuksköterskors upplevelser inkluderats. Artiklarna är svensk- eller 

engelskspråkiga, publicerade mellan år 2000 till 2019, har västvärlden eller Oceanien som 

grund och är peer reviewed. Östlundh (2017) förklarar att peer reviewed-avgränsning 

innebär att artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift.  

Datainsamling 

I litteraturöversikten har framförallt följande sökord använts: nurse, myocardial infarction, 

care, experience och perception. I arbetet har trunkering, AND och OR använts i 

kombination med sökorden. För samtliga sökord och sökvägar, var god se bilaga 2 som är 

utformad enligt Östlundhs (2017) mall. Östlundh (2017) förklarar att trunkering (*) används 

på sökord för att få en bredare träfflista, då sökordets alla böjningsformer tillämpas. AND 

och OR bör användas i sökningen för att sammankoppla termer och söka med fler synonymer 

på samma ord.   

I det här arbetet har följande databaser använts: CINAHL, MEDLINE och PubMed. 

Östlundh (2017) förklarar att en databas är en samling dokument och bör väljas efter 

ämnesområde och informationsbehov. CINAHL och PubMed är exempel på databaser som 

har vårdvetenskapliga perspektiv. Karlsson (2017) beskriver att även MEDLINE är en 

databas med vårdvetenskapligt perspektiv. Ovan nämnda databaser har använts i den här 

litteraturöversikten för att få en bredd i sökningarna och få fram relevanta vetenskapliga 

artiklar som rör hälso- och vårdvetenskap. CINAHL har inkluderats då det är en bred och 

ämnesspecifik databas med stort fokus på vårdvetenskap. MEDLINE och PubMed har till 

skillnad från CINAHL framförallt biomedicin som huvudområde. Därmed anses de valda 

databaserna ha ett brett artikelomfång som innefattar olika ämnesområden och infallsvinklar. 

Sökningen efter vetenskapliga artiklar har även innefattat en manuell sökning i tidskrifter 
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från Högskolan i Skövdes fysiska och digitala arkiv. Artiklar från tidskriften Journal of 

Cardiovascular Nursing, år 2000–2005, har använts i arbetet. 

De vetenskapliga artiklar som valts ut till det här arbetet har granskats enligt Fribergs 

granskningsmall (se bilaga 3). De som bedömts vara av hög kvalitet har inkluderats i arbetet. 

De utvalda artiklarnas kvalitet presenteras i artikelmatrisen som är utformad enligt Friberg 

(2017b), se bilaga 1.   

Fortsättningsvis har Ulrichsweb använts för att läsa på om tidskrifterna där de vetenskapliga 

artiklarna är publicerade. I Ulrichsweb kontrollerades att alla tidskrifter var expertgranskade 

(peer reviewed) och vetenskapliga, samt trovärdiga inom forskning som rör hälso- och 

vårdvetenskap.  

Analys 

Enligt Friberg (2017a) innebär en analys att utvalda artiklar läses flera gånger för att få en 

djup förståelse om deras innehåll. Syftet med analysen är att sammanfatta artiklarnas resultat 

och identifiera övergripande områden, för att slutligen kunna skapa en ny helhet med hjälp 

av de identifierade likheterna och skillnaderna. I den här litteraturöversikten har analysen 

skett utifrån Fribergs (2017a) analysmetod. I arbetet har därför de utvalda vetenskapliga 

artiklarna lästs flera gånger och därefter sammanfattats. Samtliga artiklar lästes av båda 

författarna. En översikt av artiklarna har sedan skapats genom att en artikelmatris har fyllts 

i (se bilaga 1). Likheter och skillnader i artiklarnas resultat färgmarkerades och sorterades 

därefter genom att innehåll med samma ämnesområde markerades med en viss färg. Under 

sorteringen kunde huvudteman utformas baserat på ämnesområdenas innehåll. Identifierade 

huvudteman är: Positiva aspekter i vårdandet, Utmaningar i vårdandet och Begränsningar 

i vårdandet. Dessa huvudteman ligger till grund för den här litteraturöversiktens resultat, 

vilket därmed är en ny helhet av samtliga artiklars innehåll.    

Etiska överväganden 

Den här litteraturöversikten bygger på vetenskapliga artiklar där det tydligt framgår hur 

författarna har tagit ställning till etiska överväganden. Enligt Dahlberg (2014) är det viktigt 

att vara etiskt medveten och att noga överväga hur exempelvis personuppgifter behandlas i 

en intervjustudie. Författare får inte låta sina egna värderingar påverka materialet i studien. 

Vid intervju måste deltagarna ha möjlighet att tacka nej närsomhelst under studiens gång, så 

att deltagande alltid är frivilligt. Deltagarna måste informeras tydligt om studien och dess 

syfte innan samtycke kan ges. All insamlad data måste sedan helt avidentifieras av 

författarna och originaldata måste förvaras oåtkomligt för obehöriga. Därför har det under 

det här arbetets granskning av utvalda artiklar säkerställts att etiska överväganden har tagits 

i beaktande. Studierna ska vara godkända av en etisk kommitté eller på annat sätt visa på att 

etiska överväganden har tagits hänsyn till. Deltagarna i studien ska vara välinformerade och 

ha lämnat samtycke för deltagandet. Avslutningsvis ska inga personuppgifter framkomma i 

studierna.   
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RESULTAT 

Under analysen har tre huvudteman och sju subteman tagits fram. Samtliga teman 

presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. 

Huvudteman Subteman 

Positiva aspekter i vårdandet • Att vårda personcentrerat  

• Kontinuitet i vården 

Utmaningar i vårdandet • Att tolka och interagera med patienter 

• Teamarbetets inverkan på patientvården 

• Att ge god vård trots tids- och resursbrist 

Begränsningar i vårdandet • Rädslor och nervositet  

• Brist på erfarenhet och kompetens 

Positiva aspekter i vårdandet 

Sjuksköterskor upplevde att det var av stor vikt att vårda personcentrerat och individanpassa 

vården. Att involvera anhöriga ansågs fördelaktigt. De upplevde även att god kontinuitet i 

vården av en patient drabbad av hjärtinfarkt genererade i goda vårdresultat.  

Att vårda personcentrerat  

Sjuksköterskor uppgav att det var bra att ha ett personcentrerat förhållningssätt i vården av 

en patient som insjuknat i hjärtinfarkt (Sharifa & Löfvenmark, 2013; Andersson, Sjöström-

Strand, Willman & Borglin, 2015). De upplevde att det därför var av stor betydelse att få en 

subjektiv bild av patientens livsvärld (Andersson et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde det 

som positivt att lära känna patienten på djupet för att de då fick “sann” kunskap om denne. 

En förutsättning för detta ansåg de var att bygga en långvarig relation och erbjuda trygghet. 

Det här möjliggjorde även att sjuksköterskorna kunde ta upp eventuella problem med 

patienten (Wotton, Borbasi & Redden, 2005). Sjuksköterskor belyste vikten av att 

individualisera vården efter hjärtinfarkt utifrån patientens behov och livsvärld. De tyckte att 

det var angeläget att låta patienten återhämta sig från hjärtinfarkten i sin egen takt, då de 

ansåg att det främjade goda vårdresultat (Winder, Hiltunen, Sethares & Butzlaff, 2004). 

Sjuksköterskor upplevde sig göra gott för patienten genom att stötta såväl psykologiskt som 

spirituellt för att minska patientens stress (Sharifa & Löfvenmark, 2013). Flertalet 

sjuksköterskor erfor att en av deras viktigaste arbetsuppgifter var att lugna och stötta 

patienten, vilket även var en av de uppgifter som de kände sig mest bekväma med att utföra 

(Wright, Wiles & Moher, 2008). Sjuksköterskor uttryckte sig positivt om att samtala med 

patienter om livsstilsförändringar, medicinering, behandling, depression och sexuell 

dysfunktion till följd av hjärtinfarkt. Det eftersom de ansåg att de här problemen ofta var 

centrala hos patienterna. Sjuksköterskorna ansåg att det var av betydelse att samtala om det 

för att hjälpa patienterna återgå till en god livskvalitet och förhindra en andra hjärtinfarkt 
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(Beazley, Hokianga & Robyn Dixon, 2013). Andra sjuksköterskor uttryckte att det var 

positivt om vårdpersonal lyfte ämnet sexualrådgivning och sexuell dysfunktion, då det 

öppnade upp möjlighet för patienten att lyfta eventuella problem. De upplevde att 

sexualrådgivning var en viktig del av hjärtrehabilitering (D’Eath et al., 2018).  

Sjuksköterskor upplevde det som fördelaktigt att involvera patientens närstående, då det 

bidrog till att sjuksköterskorna fick en bättre förståelse för patienten (Sharifa & Löfvenmark, 

2013). Andra sjuksköterskor tyckte att det var bra att göra patientens anhöriga delaktiga vid 

hjärtinfarkt, då de kunde tillföra viktig information om patientens tillstånd och symtom. 

Dock med förutsättning att de anhöriga uppfattades som trovärdiga och sanningsenliga 

(Arslanian-Engoren, 2009). Sjuksköterskor uttryckte att de tyckte sig göra ett bättre arbete 

när de hade tillräckligt mycket tid att avsätta för att lära känna patienten och dess närstående 

(Young et al., 2004).  

Kontinuitet i vården 

Sjuksköterskor tyckte att det var värdefullt och viktigt med god kontinuitet i vården av en 

patient drabbad av hjärtinfarkt (Murchie, Campbell, Ritchie & Thain, 2005). Flertalet ansåg 

att kontinuitet var en förutsättning för patientsäkerheten. De upplevde att det var av betydelse 

att en patient som insjuknat i hjärtinfarkt efter sjukhusutskrivning sedan fortsatte att träffa 

sjuksköterskorna på hjärtmottagning. Det möjliggjorde att patienterna fick adekvat stöd och 

rådgivning för att förhindra en andra hjärtinfarkt (Andersson et al., 2015). Sjuksköterskor 

tyckte att det var positivt att träffa patienter på hjärtmottagning eftersom de då snabbt kunde 

identifiera eventuella problem och patienterna gavs möjlighet att lära sig om sin sjukdom. 

De upplevde att det här bidrog till att de fick mer tid med patienterna och att god kontinuitet 

kunde erbjudas (Murchie et al., 2005). Sjuksköterskor upplevde det positivt om patienter 

blev tilldelade en kontaktsjuksköterska, för att de då skulle ha möjlighet att ringa om de hade 

frågor. Sjuksköterskor uppgav sig fungera som bollplank och ha en problemlösande roll i 

eftervården (Winder et al., 2004; Beazley et al., 2013). Beazley et al. (2013) skriver att 

sjuksköterskor även upplevde det bra om patienterna fick träffa andra som genomgått samma 

sak. 

Utmaningar i vårdandet 

Sjuksköterskor upplevde att det var en utmaning i vårdandet att avgöra huruvida patienter 

var ärliga eller inte om sina upplevda symtom. Att samarbeta med läkare erfors vara 

nödvändigt vid hjärtinfarkt, men ansågs även vara en utmaning i vissa fall. Sjuksköterskor 

ville göra mer för sina patienter än vad de i dagens vårdorganisation hade möjlighet till.  

Att tolka och interagera med patienter 

I en del fall kunde sjuksköterskor känna sig skeptiska till hur allvarliga vissa patienters 

tillstånd faktiskt var. De upplevde att det inte var helt ovanligt att patienter inkom till akuten 

och påstod att deras bröstsmärta uppgick till 11 på en 10-gradig skala för att få vård fortare. 

Emellanåt inkom även patienter som intoxikerat sig och påstod att de hade bröstsmärta för 
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att få smärtstillande. Sjuksköterskor upplevde att det här försvårade bedömningen av 

patienters egentliga tillstånd, då det var svårt att se vilka patienter som talade sanning och 

vilka som inte gjorde det. Vissa påpekade också att det fanns kulturskillnader hos patienterna 

som försvårade bedömningen. Exempelvis ansågs vissa kulturer vara mer demonstrativa och 

teatraliska, vilket ledde till att sjuksköterskorna uppfattade deras beteenden som skådespel 

(Arslanien-Engoren, 2009). Sharifa och Löfvenmark (2013) påpekar att sjuksköterskor 

upplevde att smärtbedömningar var svåra då vissa patienter påstod sig ha smärta trots att de 

inte hade det. De upplevde också språkbarriärer som ett hinder vid smärtutvärdering av en 

patient som insjuknat i hjärtinfarkt. 

Vissa sjuksköterskor uttryckte att det kändes meningslöst att ge råd och hjälpa patienter som 

var omotiverade till hjärtrehabilitering (Beazley et al., 2013). Andra sjuksköterskor uppgav 

att många patienter som drabbats av hjärtinfarkt initialt hade dålig compliance (följsamhet) 

då de inte förstod vikten av att ta sina läkemedel enligt läkarens ordination (Young et al., 

2004). En generell upplevelse som sjuksköterskorna hade var att det främst var patienter som 

var förhållandevis friska som i hög grad ville vara delaktiga i sin eftervård och inte de som 

hade störst behov av stöttning och information om riskfaktorer (Wright et al., 2008). 

Sjuksköterskor upplevde att ålder spelade in vid deltagande i hjärtrehabilitering, då äldre 

patienter i större utsträckning var fysiskt begränsade (Young et al., 2004). 

Teamarbetets inverkan på patientvården 

Sjuksköterskor upplevde att hur snabbt en patient med bröstsmärta fick vård till stor del 

berodde på vilken läkare som arbetade vid tillfället och hur erfaren denne var. Då kvinnor 

ofta hade atypiska symtom som buksmärta och trötthet var läkarens erfarenhet av betydelse 

för hur snabbt denne fick vård (Arslanian-Engoren, 2009). Sjuksköterskor upplevde att en 

förutsättning för att kunna ge god vård var att de hade stöd från och god kommunikation 

med läkaren, då det här annars var en hindrande faktor i vårdandet (Murchie et al., 2005). 

Vissa sjuksköterskor uttryckte även vikten av att ha en god arbetsrelation med läkarna och 

ett öppet arbetsklimat, för att våga konsultera om patientärenden (Wright, 2008). Att läkare 

och sjuksköterskor kunde samarbeta ansåg sjuksköterskorna var viktigt då hjärtinfarkt är en 

allvarlig diagnos som kräver teamarbete för goda vårdresultat. I en del fall upplevde 

sjuksköterskorna dock att läkare i stressade situationer kunde ta ut sin frustration på 

sjuksköterskorna, vilket påverkade samarbetet negativt (Sharifa & Löfvenmark, 2013). 

Sjuksköterskor uppgav att de ibland upplevde att det var svårt att kommunicera med läkarna 

(Young et al., 2004). Både läkare och sjuksköterskor berättade om situationer där de upplevt 

att läkare var negativt inställda till att överlåta ansvar till sjuksköterskor och att de verkade 

känna sig hotade av tanken (Murchie et al., 2005). Sjuksköterskor uppgav att de ibland kände 

sig frustrerade och handfallna över att vilja komma igång och hjälpa patienten i väntan på 

läkare (Smallwood & Humphreys, 2007). Beazley et al. (2013) skriver att sjuksköterskor 

även upplevde kommunikationssvårigheter sinsemellan. Vissa kommunsjuksköterskor 

uppgav exempelvis att information om patienternas förändrade tillstånd från utskrivande 

sjuksköterska dröjde, vilket resulterade i att hjärtrehabiliteringens start blev försenad. 
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Att ge god vård trots tids- och resursbrist 

Sjuksköterskor ansåg att tiden för kommunikation och att stå upp för patienten var de mest 

tidskonsumerande arbetsuppgifterna. Tidsbrist på hjärtvårdsavdelning tyckte 

sjuksköterskorna var något som gick ut över patienternas behov. Vissa poängterade även att 

de kände sig stressade över att behöva inkludera närstående i viktiga samtal om tunga ämnen. 

De kände sig kluvna över att arbeta effektivt på grund av tidsbristen, men samtidigt på ett 

värdigt sätt inge och bibehålla hopp hos både patient och närstående (Wotton et al., 2005). 

Andersson et al. (2015) förklarar att sjuksköterskor upplevde att det fanns brist på tid och 

hållbara rutiner, vilket resulterade i att personcentrerad vård blev negligerat och att 

patienternas behov inte tillgodosågs i önskad utsträckning. De hade en primär vilja att 

tillmötesgå patienternas önskningar och tankar, men upplevde att tidsbristen medförde att 

det helt enkelt inte var möjligt i alla situationer. I vissa fall innebar det att patienter blev 

utskrivna från hjärtavdelningen utan att ha fått sina behov tillgodosedda. Att ge råd till 

patienter om exempelvis livsstilsförändringar förutsatte tid med patienten, adekvat fysisk 

miljö och personalkontinuitet. Det här var dock något som sjuksköterskorna uttryckte sällan 

var möjligt i den dagliga praktiken. Kraven på effektivitet och dagliga besparingar upplevdes 

av sjuksköterskorna som hämmande omständigheter, vilket reducerade möjligheterna till 

patientkontakt. Istället resulterade det i att omvårdnadsplanerna upplevdes ske “på löpande 

band”, vilket inte var gynnsamt för den personcentrerade hjärtrehabiliteringen som 

sjuksköterskorna hade önskat ge (Andersson et al., 2015). På grund av den tidsbrist som 

rådde upplevde sjuksköterskorna att de drog sig för att utforska patientens oro, då det 

tenderade att förlänga patientmötena (Wright et al., 2008).  

Vissa sjuksköterskor kände att personalbrist och kostnadsnedskärningar resulterade i att de 

inte hann samordna teammöten och upprätta individuella vårdplaner, vilket påverkade 

patientens vård och teamarbetet negativt (Andersson et al., 2015; Wotton et al., 2005). För 

att bättre kunna anpassa vården efter patienterna så önskade sjuksköterskorna en ökning av 

resurser och dess kvalitet (Wotton et al., 2005). Sjuksköterskor upplevde även ett behov av 

ökade resurser eftersom resursbristen medförde svårigheter att göra adekvata 

smärtbedömningar, att bedömningarna dröjde och att fel åtgärder vidtogs (Sharifa & 

Löfvenmark, 2013). Flertalet sjuksköterskor ansåg att den rådande sjuksköterskebristen 

ställde till problem i det dagliga arbetet (Murchie et al., 2005). Andra upplevde att det inte 

fanns tillräckligt mycket tid i det dagliga arbetet till att reflektera över den vård som gavs 

(Andersson et al., 2015).  

Begränsningar i vårdandet 

Sjuksköterskor kände oro inför att vårda patienter som insjuknat i hjärtinfarkt. De upplevde 

även att de hade bristande kompetens och för lite erfarenhet för att känna sig trygga i 

patientmötet med de här patienterna.  

Rädslor och nervositet  

Sjuksköterskor kände ofta rädsla inför att vårda patienter med hjärtsjukdomar, då de var 

oroliga för att patienterna skulle ställa frågor som de inte kunde svara på (Wright et al., 
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2008). Framförallt nya sjuksköterskor upplevde nervositet och oro när de skulle ta hand om 

en akut hjärtsjuk patient (Arslanian-Engoren, 2009). Smallwood och Humphreys (2007) 

förklarar vidare att sjuksköterskor kände sig stressade över att hinna ge behandling till 

patienterna i tid, eftersom “tid är hjärtmuskel”. Sjuksköterskorna påtalade även att de var 

rädda för att patienten skulle avlida och att sjuksköterskan då skulle uppfattas som delvis 

ansvarig. Sharifa och Löfvenmark (2013) beskriver att sjuksköterskor upplevde 

hjärtinfarktdiagnosen som komplicerad då den lätt kunde feldiagnostiseras och därmed 

resultera i ett vårdlidande för patienten och en jobbig upplevelse för sjuksköterskan. De 

tyckte att det var en utmaning att ta hand om en patient med hjärtinfarkt, då det krävdes 

snabba åtgärder och kontinuerlig övervakning för att rädda patientens liv. 

Andra sjuksköterskor uttryckte att de kände sig obekväma och oförberedda med att träffa 

närstående till patienterna. Det här trots vetskapen om att det var fördelaktigt att inkludera 

närstående i vården (Andersson et al., 2015). En annan osäkerhet som sjuksköterskorna erfor 

var att samtala med patienter om döden. De upplevde att det var av vikt att reflektera över 

sina egna värderingar kring död och att spirituell vård ofta influerades av dennes egna rädslor 

kring ämnet. Tabun kring ämnet upplevde sjuksköterskorna grundade sig i västvärldens 

kultur, där det länge ansetts vara ett ämne som inte borde pratas om (Wotton et al., 2005).  

Sjuksköterskor kände sig obekväma och nervösa över att prata med patienter om sexualitet 

och sexuell dysfunktion och därför undvek de ofta att ta upp ämnet (D’Eath, 2018). Däremot 

upplevde flertalet sjuksköterskor att sexuell dysfunktion diskuterades mer med manliga 

patienter än med kvinnliga (Beazley et al., 2013). D’Eath et al. (2018) förklarar att 

sjuksköterskor tyckte att det framförallt kändes genant att tala om vaginal torrhet. Det gjorde 

dem obekväma, men de poängterade även att då både män och kvinnor deltog i 

rehabiliteringsgruppen hade det kunnat kännas obekvämt även för patienterna. 

Brist på erfarenhet och kompetens 

Vana sjuksköterskor upplevde att klinisk erfarenhet var en trygghet i vårdandet av en patient 

som insjuknat i hjärtinfarkt, medan många nya kände sig obekväma i den här rollen 

(Arslanian-Engoren, 2009). Sjuksköterskor upplevde sig ha bristande kompetens gällande 

hjärtsjukdomar och läkemedel överlag (Wright et al., 2008). Många sjuksköterskor upplevde 

även att deras bristande kunskap och erfarenhet påverkade patienternas vård negativt. 

Känslan av att deras erfarenhet inte var tillräcklig upplevde dem nästan dagligen. Det var 

även detta som sjuksköterskorna ansåg var det största hindret i vården de gav (Sharifa & 

Löfvenmark, 2013). Sjuksköterskor kände sig sårbara då de upplevde sin kompetens inom 

ämnet som otillräcklig och i behov av utveckling (Smallwood & Humphreys, 2007).  

Sjuksköterskor erfor svårigheter med att kvinnor och mäns symtombild vid hjärtinfarkt ofta 

skiljde sig åt. De uppgav att män ofta hade en typisk symtombild med bröstsmärta, medan 

kvinnor å andra sidan hade atypiska symtom. De upplevde att kvinnor till skillnad från män 

istället uttryckte symtom som buksmärta, andfåddhet och ökad trötthet (Arslanian-Engoren, 

2009). Sjuksköterskor kände också att deras kunskap inte var tillräcklig för att kunna vårda 

patienter med tysta infarkter. Vidare så upplevde de att deras bristande kompetens var ett 

hinder vid smärtbedömning av patienter som insjuknat i hjärtinfarkt. De upplevde det svårt 
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att smärtbedöma patienter med atypiska symtom eller som hade andra samtidiga sjukdomar 

som exempelvis diabetes mellitus (Sharifa & Löfvenmark, 2013).  

Murchie et al. (2005) förklarar att sjuksköterskor tyckte att det var av betydelse att lära av 

och diskutera med varandra, då det var ett sätt att kunna ta del av andras kompetens. Det här 

ansåg dem stärkte deras självförtroende och var gynnsamt för den personliga utvecklingen 

och patientvården. Sjuksköterskorna upplevde också att de kontinuerligt behövde utbildning 

och möjlighet att fördjupa sina kliniska erfarenheter kring hjärtinfarkt, men att det var en 

bristvara. 

Resultatsammanfattning 

Det fanns flera faktorer i vården av patienter drabbade av hjärtinfarkt som sjuksköterskor 

upplevde som utmanande, till exempel att patienterna inte var sanningsenliga om sin smärta 

eller var omotiverade till rehabilitering. Andra utmaningar var samarbete inom arbetsteamet 

och att tillgodose patienternas komplexa behov trots tids- och resursbrist. Sjuksköterskor 

upplevde sig ha bristande kompetens och erfarenhet om hjärtsjukdomar och hur de bör vårda 

patienter som insjuknat i hjärtinfarkt. De kände också oro över att vårda de här patienterna, 

då det innebar stort ansvar.  

Sjuksköterskor upplevde att de gjorde ett bättre arbete när de hade tillräckligt med tid att 

avsätta för att lära känna patienten och dennes närstående på djupet. De tyckte att det 

gynnade vårdresultatet om patienten fick återhämta sig från hjärtinfarkten i sin egen takt. 

Sjuksköterskor tyckte även att det var viktigt att patienten erbjöds god kontinuitet under hela 

vårdtiden. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som 

drabbats av hjärtinfarkt. För att besvara syftet har metoden litteraturöversikt använts. I 

arbetet valdes en kvalitativ ansats, då syftet var att ta reda på sjuksköterskors upplevelser 

och erfarenheter. Kvalitativa artiklar valdes ut eftersom de innehöll intervjuer, vilket 

möjliggjorde en djupare förståelse för de subjektiva aspekterna av sjuksköterskans yrkesroll. 

En kvantitativ ansats ansågs inte lämplig då den inte skulle ge en lika djupgående 

kartläggning av känslor, tankar och upplevelser hos sjuksköterskorna. En annan lämplig 

metod hade kunnat vara att examensarbetets författare själva genomförde intervjuer med 

sjuksköterskor. Tiden för examensarbetet var dock inte tillräcklig för den här typen av studie. 

En egen intervjustudie hade dessutom begränsat antalet deltagande sjuksköterskors 

upplevelser.  

Mårtensson och Fridlund (2017) förklarar att pålitlighet är ett viktigt kriterium för att ett 

arbete ska bedömas vara trovärdigt. Pålitlighet innebär att författarna är medvetna om hur 

deras förförståelse kan komma att påverka dataanalys och datainsamling. Pålitligheten i det 

här examensarbetet anses hög. Det eftersom arbetets författare innan påbörjad artikelsökning 

reflekterat över sin egen förförståelse och förhållningssätt till det valda ämnet. Den ena 

författaren av examensarbetet hade ingen tidigare erfarenhet av att vårda patienter drabbade 

av hjärtinfarkt. Den andra examensarbetesförfattaren hade begränsad erfarenhet av det efter 

en kortare verksamhetsförlagd utbildningsplacering på en hjärt- och lungmedicinavdelning. 

Författarna till examensarbetet har därför inte kunnat överföra sin förförståelse på resultatet, 

utan har under arbetets process hållit sig neutrala. Därmed har bekräftelsebarheten i arbetet 

ökat. Mårtensson och Fridlund (2017) förklarar bekräftelsebarhet som ytterligare ett 

kriterium för ett trovärdigt arbete. Begreppet innebär att författarna till ett arbete inte får 

“färga data” och påverka innehållets utformning. Samtliga artiklar som inkluderats i arbetet 

har etiska överväganden, vilket tyder på att de är trovärdiga studier som värnar om sina 

deltagare. Det stärker det här examensarbetets pålitlighet och trovärdighet.  

Inklusionskriterier för arbetet var bland annat sjuksköterskeperspektiv, tidsintervallet år 

2000–2019 och det geografiska området västvärlden eller Oceanien. Tidsintervallet på 19 år 

var nödvändigt för att samla tillräckligt mycket material och kunna sammanställa ett nytt 

resultat. Tidsintervallets bredd kan ha inverkat negativt på resultatet, då forskningen är 

relativt gammal. Dock är kvalitativ forskning kring ämnesområdet begränsat, så framtagna 

data har ändå bedömts som relevant. Västvärlden och Oceanien har använts som geografisk 

avgränsning då vården i dessa områden har bedömts vara likvärdig med den svenska vården. 

I det här examensarbetet definieras västvärlden som Nordeuropa, USA och Kanada. En 

negativ aspekt med den geografiska avgränsningen är att intressanta upplevelser hos 

sjuksköterskor i andra länder kan ha fallit bort. Ett fåtal utvalda artiklar fokuserar inte enbart 

på hjärtinfarkt utan på hjärtsjukdomar i stort, men då artiklarna bedömts relevanta har de 

inkluderats i studien ändå.  
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Under arbetets datainsamling har databaserna CINAHL, MEDLINE och PubMed använts 

med framgång. Samtliga databaser har bedömts som pålitliga. Tidskriften Journal of 

Cardiovascular Nursing (år 2000–2005) har också använts för att leta fram artiklar, vilket 

resulterade i två fynd. Databasen SveMed+ och tidskrifterna International Journal of Nursing 

Studies (2000–2018), Cardiovascular Journal (2016–2018) och European Journal of 

Cardiovascular Nursing (2016–2019) har använts i artikelsökningen, dock utan att finna 

relevanta artiklar. Sökbredden i datainsamlingen är därmed en styrka i den här 

litteraturöversikten. En svaghet under artikelsökningsfasen var att många artiklar inte gick 

att få upp i fulltext, vilket har inneburit att de inte har kunnat användas i arbetet. Då 

examensarbetets författare hade en begränsad ekonomisk budget, kunde endast ett fåtal 

betalartiklar användas. Vilket kan ha haft inverkan på innehållet i arbetets resultat.  

Mårtensson och Fridlund (2017) förklarar att det är av vikt att i ett arbete kunna påvisa att 

resultatet är giltigt och rimligt, vilket stärker ett arbetes trovärdighet. I det här 

examensarbetet stärks trovärdigheten genom att artiklarna är peer reviewed och att samtliga 

tidskrifter är bedömda som vetenskapliga i Ulrichsweb. Då det här arbetets resultatet är 

rimligt till syftet stärks trovärdigheten ytterligare. En annan styrka i arbetet är att författarna 

till examensarbetet kontinuerligt fått handledning av en adjunkt i omvårdnad och 

kurskamrater. Arbetet har diskuterats och förbättrats efter konstruktiv kritik, vilket har 

påverkat arbetets utformning och trovärdighet positivt.  

Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver att överförbarhet är ett annat kriterium för att ett 

arbete ska anses vara trovärdigt. För att en studie ska vara överförbar måste samtliga övriga 

kriterier (trovärdighet, bekräftelsebarhet och pålitlighet) vara uppfyllda. Att en studie är 

överförbar innebär även att resultatet är tydligt och bör vara applicerbart på andra kontexter, 

situationer och grupper. I den här litteraturöversikten har en tydlig granskning och analys 

beskrivits i metoddelen, vilket är en styrka då det möjliggör att andra skulle kunna göra om 

arbetet och få fram samma resultat. En annan styrka i det här arbetet var att 

examensarbetesförfattarna var två och därmed kontinuerligt kunde diskutera arbetets olika 

delar under skrivandet. Svagheter under arbetet var att författarna till uppsatsen hade 

begränsade erfarenheter av forskning och att ingen av dem hade engelska som modersmål. 

Det kan ha påverkat kvaliteten av examensarbetet. 

Resultatdiskussion 

I resultatet kan tre huvudfynd identifieras: viljan att vårda personcentrerat, att tids- och 

resursbrist påverkar vården sjuksköterskorna ger och att de upplever sig ha bristande 

kompetens.  

I resultatet framkommer att sjuksköterskor har en vilja att vårda personcentrerat och att en 

förutsättning för det är tid med patienten. De uppger att för att kunna ta del av patientens 

livsvärld, måste de lära känna patienten på djupet. Att kommunicera med patienten lyfts fram 

som en av de mest tidskonsumerande arbetsuppgifterna. Examensarbetets författare anser att 

det är viktigt att som sjuksköterska se och bekräfta patienten, då det tros leda till positiva 

vårdresultat. Under arbetets gång har författarna till examensarbetet fått uppfattningen att 

patienter som insjuknat i hjärtinfarkt har ett stort behov av stöd, vilket behöver mötas och 



 

 16 

beaktas av sjuksköterskan. Baldacchino (2006) beskriver att sjuksköterskor anser att det 

ingår i deras yrkesroll att vårda patienter personcentrerat. De upplever att det är viktigt att 

personcentrerat möta patienters behov, men att tidsbrist och krav på effektivitet begränsar 

den här möjligheten. Socialstyrelsen (2018b) förklarar att en patient som insjuknat i 

hjärtinfarkt ska vårdas respektfullt och omtänksamt. Ekebergh och Dahlbergh (2015) belyser 

att det är av vikt i vårdandet att sjuksköterskan sätter sig in i vad sjukdomen, hälsa och 

välbefinnande innebär för patienten. Resultatet påvisar att sjuksköterskor värderar 

långvariga relationer med patienter och kontinuitet då det främjar ett patientsäkert vårdande, 

trygghet och goda vårdresultat. Larsson et al. (2011) förklarar att även patienter förväntar 

sig att bli sedda av sjuksköterskan och bli involverade i sin vård. Enligt Ekebergh (2015a) 

bygger en människas livsvärld på dennes historia, erfarenheter, sociala och kulturella 

sammanhang. Socialstyrelsen (2018b) förklarar att vården av en patient som insjuknat i 

hjärtinfarkt ska individanpassas efter patientens livsvärld. Resultatet påvisar att 

sjuksköterskor anser det viktigt att vårda med ett personcentrerat förhållningssätt och få en 

subjektiv bild av patientens livsvärld. De tycker att patienter efter hjärtinfarkt i egen takt ska 

få återhämta sig efter dennes förutsättningar. 

Resultatet visar att tids- och resursbrist upplevs vara en av de största utmaningarna i vården 

av en patient som insjuknat i hjärtinfarkt. Sjuksköterskor känner sig kluvna över att på ett 

värdigt sätt tillgodose patienternas behov och samtidigt arbeta effektivt. Arnetz och 

Zhdanova (2014) skriver dock att sjuksköterskor som arbetar på hjärtavdelning överlag 

upplever att de tillgodoser patienternas behov i stor utsträckning. Resultatet i det här arbetet 

påvisar även att resursbrist medför att det blir svårare att göra adekvata bedömningar och 

reflektera över vården de ger. Författarna till examensarbetet anser att det är viktigt att 

patientens såväl psykiska som fysiska behov tillgodoses och att vården individualiseras. För 

att kunna göra det behöver sjuksköterskan få tillräckligt med tid för att skapa trygghet och 

vara närvarande. Costello (2017) skriver att som sjuksköterska är det viktigt att vårda 

personcentrerat och patientsäkert på ett sätt som uppfyller patienternas förväntningar. 

Arnetz, Winblad, Arnetz och Höglund (2008) förklarar att sjuksköterskor anser att tidsbrist 

och att behöva prioritera andra arbetsuppgifter är hindrande faktorer för att samtala med och 

lära känna patienten. Ekebergh och Dahlberg (2015) skriver att vårdande innebär att ta sig 

tid till samtal och sätta sig in i patienternas berättelser. Resultatet påvisar dock att 

sjuksköterskor sällan upplever att det är möjligt på grund av tids- och resursbrist. 

Sjuksköterskor önskar i stor utsträckning att de skulle kunna göra mer för patienterna än vad 

som idag är möjligt. De upplever även att samarbete inom teamet är en förutsättning för att 

vårdandet ska vara vårdande. Ekebergh (2015a) skriver att sjuksköterskan behöver ta sig tid 

att ställa frågor till patienten och reflektera över sitt vårdande för att vårda med ett 

livsvärldsperspektiv. I resultatet framkommer att sjuksköterskor upplever det viktigt att lära 

känna sin patient på djupet men att den personcentrerade vården negligerades till följd av 

tidsbristen. Det framkommer även att de ibland har svårt att avgöra om patienter talar 

sanning och upplever det därför svårt att vårda dessa.  

Det tredje huvudfyndet i resultatet är att sjuksköterskor upplever sig ha bristande och 

otillräcklig kompetens kring hjärtsjukdomar, vård och behandling. Sjuksköterskor upplever 

en rädsla för att göra fel när de vårdar en patient som drabbats av hjärtinfarkt. De känner 

också att deras bristande kompetens påverkar patienternas vård negativt och att de därför 

önskar få mer utbildning inom ämnet. I resultatet framkommer även att sjuksköterskor 

känner sig tryggare med att vårda patienter som drabbats av hjärtinfarkt när de har mer 
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erfarenhet. Författarna till examensarbetet tror att sjuksköterskors rädslor ofta grundar sig i 

bristande kunskap. Osäkerhet i vårdandet kan även tänkas påverka patientsäkerheten. Hsu, 

Huang och Hsieh (2014) skriver att sjuksköterskor som får öva praktiskt på 

hjärtinfarktscenarion förbättrar sin kommunikationsförmåga och får ökad kompetens om 

hjärtinfarkt. Det leder till att sjuksköterskorna känner sig tryggare och får bättre 

självförtroende. Zhou et al. (2012) förklarar vidare att det finns en förväntning om att 

sjuksköterskor ska vara välutbildade och uppdaterade i sin yrkeskompetens. I resultatet 

framkommer däremot att sjuksköterskor i många situationer där de ska vårda patienter 

drabbade av hjärtinfarkt känner sig osäkra och otillräckligt kompetenta. Ekebergh och 

Dahlberg (2015) förklarar att vårdande bland annat innebär att sjuksköterskan framstår som 

förtroendeingivande. Examensarbetets författare tänker att sjuksköterskor vid de tillfällen de 

uppfattat sig ha bristande kompetens kan framstå som mindre förtroendeingivande än i de 

situationer när de känner sig självsäkra och kompetenta. Bristande kompetens och genans är 

något som gör att sjuksköterskor ibland bortser från att prata om alla delar som är 

inkluderade i patientens livsvärld. Ett exempel på det är sexuell dysfunktion. Ekebergh 

(2015a) förklarar dock att det är av betydelse att som sjuksköterska reflektera över sitt 

förhållningssätt och ta hänsyn till patienternas sociala sammanhang för att vårda med ett 

livsvärldsperspektiv.  

Konklusion 

Sjuksköterskor vill vårda personcentrerat och göra gott för sina patienter. Till följd av 

rådande sjuksköterskebrist upplever sjuksköterskor att de inte kan tillgodose patienters 

behov i önskad utsträckning. De anser att tids- och resursbristen resulterar i en sämre vård 

för patienterna. Det finns även en förväntning om att sjuksköterskor ska vara uppdaterade 

och inneha god kompetens, men sjuksköterskor upplever att de inte erbjuds tillräcklig och 

kontinuerlig utbildning. Detta leder till att de känner sig osäkra och otillräckliga i vården av 

en patient som drabbats av hjärtinfarkt.  

Erfarenhet är en förutsättning för att sjuksköterskor ska känna trygghet i den vård hen ger 

patienter som insjuknat i hjärtinfarkt. Att lugna och stötta patienter anses fördelaktigt och 

viktigt för goda vårdresultat. Sjuksköterskor upplever att de ger bättre vård och skapar tillit 

när de lär känna patienten på djupet. För ett patientsäkert och gott vårdande krävs kontinuitet 

och att patientens livsvärld tas i beaktande. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Litteraturöversiktens resultat bidrar till en djupare kunskap om sjuksköterskors upplevelser 

i samband med vård av en patient som drabbats av hjärtinfarkt. Det här tror författarna till 

examensarbetet kan resultera i en ökad insikt gällande den vård som patienterna får. Det kan 

också generera i en mer personcentrerad och individanpassad hjärtsjukvård. Resultatet bidrar 

även till en kartläggning om vart det finns brister i den vård sjuksköterskan ger. Den här 

kunskapen och förståelsen kan i framtiden vara ett stöd för sjuksköterskor som vårdar 

patienter drabbade av hjärtinfarkt.  
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I resultatet framkommer att sjuksköterskor önskar ökade resurser för att få mer tid till att 

vårda sina patienter och på ett värdigt sätt kunna tillgodose deras behov. De upplever sig 

även behöva mer utbildning, erfarenhet och kompetens inom hjärtsjukvård, läkemedel och 

behandling. Då resultatet påvisar att bristande erfarenhet är en otrygghet, bör sjuksköterskor 

få större möjligheter att scenarioträna och utbilda sig vidare inom området. De behöver också 

ges möjlighet att tillbringa mer tid med sina patienter så god kontinuitet kan uppnås, då det 

främjar både patientsäkerheten och vårdresultaten. Vidare bör det forskas mer ur ett 

kvalitativt perspektiv på hur sjuksköterskor upplever det att vårda patienter som insjuknat i 

hjärtinfarkt, då det fortfarande är ett relativt outforskat område.    
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BILAGA 1 Syfte och perspektiv 

 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Förekomst av 

forskningsetiska 

överväganden 

Kvalitetsbedömning 

enligt Fribergs 

granskningsfrågor 

(se bilaga 3) 

 
Författare: Andersson, E., 

Sjöström-Strand, A., 

Willman, A. & Borglin, G. 

Titel:  Registered nurses 

views of caring in coronary 

care – a deductive and 

inductive content analysis 
Tidskrift: Journal of Clinical 

Nursing 

Årtal: 2015 

Att utöka sjuksköterskors 

beskrivning för hur de 

upplever vårdande och 

för att få en ökad 

förståelse för 

sjuksköterskors syn på 

vårdande i relation till 

hjärtvård. Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

En kvalitativ intervjustudie. 

Urval: Sjuksköterskor 

arbetande på två sjukhus i 

sydöstra Sverige som arbetar 

med hjärtsjuka patienter. 
 

Sjuksköterskor beskriver att det finns 

brist på hållbara rutiner och tid för att 

kunna stötta patienters behov, vilket 

resulterar i att personcentrerad vård 

blir marginaliserad. Att tillmötesgå 

patienters tankar och önskningar 

ansågs viktigt, men på grund av 

tidsbrist var detta ofta svårt att hinna 

med. 

 

Studien är utförd i enlighet 

med 

Helsingforsdeklarationen 

och är godkänd av Lunds 

Universitets etiska 

granskningskommitté. 

 

Hög kvalitet 

Författare:  Arslanian-

Engoren, C.  

Titel: Explicating Nurses’ 

Cardiac Triage Decisions 

Tidskrift: Journal of 

Cardiovascular Nursing 

Årtal: 2009 

Att förklara 

beslutsprocessen hos 

sjuksköterskor som 

arbetar på 

akutmottagning och 

triagerar kvinnor och män 

med misstänkt 

hjärtinfarkt. Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

En kvalitativ, beskrivande 

studie där 12 sjuksköterskors 

svar blev inspelade och 

analyserade. Urval: 

sjuksköterskor arbetande på 

akutmottagning med 

erfarenhet av triagering. 

 

Det finns sju bakomliggande faktorer 

till sjuksköterskans beslutsfattande i 

akut situationer: patientens kliniska 

presentation, demografi, tidigare 

hälsohistoria, sjuksköterskans egna 

attityd, akut hjärtinfarktspresentations 

övertygelse, kulturell uppfattning, 

sjuksköterskans egna kunskap och 

erfarenhet. 

 

Studien är godkänd av 

University of Michigan 

Institutional Review 

Board. Deltagarna fick 

lämna samtycke. 

 

Hög kvalitet 



 

 2 

Författare: Beazley, C., 

Hokianga, H. & Robyn 

Dixon, R. 

Titel: Phase II cardiac 

rehabilitation in rural 

Northland 

Tidskrift: Nursing Praxis in 

New Zealand 

Årtal: 2013 

Att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenheter av att ge fas 

II hjärtrehabilitering på 

en lantlig hälsoinstutition. 

Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

En kvalitativ intervjustudie. 

Urval: Sjuksköterskor som 

arbetar med patienter som 

drabbats av akuta koronara 

syndromet på en lantlig 

hälsoinstitution. 

 

Sjuksköterskor förklarar att det ibland 

inte spelar någon roll vad de gör eller 

ger för råd gällande hjärtrehabilitering 

- om patienten är omotiverad händer 

ändå ingenting. 

 

Studien är godkänd av 

norra regionala etiska 

kommittén. Deltagande 

var frivilligt. 

 

Hög kvalitet 

Författare: D’Eath, M., 

Byrne, M., Murphy, P., 

Jaarsma, T., McSharry, J., 

Murphy, A. W., Doherty, S., 

Noone, C. & Casey, D. 

Titel: Participants' 

Experiences of a Sexual 

Counseling Intervention 

During Cardiac 

Rehabilitation: A Nested 

Qualitative Study Within the 

CHARMS Pilot Randomized 

Controlled Trial 

Tidskrift: The Journal of 

Cardiovascular Nursing  
Årtal: 2018 

Att utforska upplevelser, 

uppfattningar och åsikter 

hos patienter, partners 

och 

hjärtrehabiliteringsperson

al som deltog i CHARMS 

personalledda 

utbildningstillfälle. Ur ett 

personal-, patient- och 

partnerperspektiv. 

 

En kvalitativ intervjustudie. 

Urval: 

Hjärtrehabiliteringspersonal 

som är utbildade i 

CHARMS, patienter som 

fick hjärtrehabilitering och 

partners till de här 

patienterna. 

 

All personal tycker att 

sexualrådgivning är en viktig del av 

hjärtrehabilitering. Personalen 

reflekterade över om de var deras egen 

obekvämhet som gjorde att de inte 

ställde frågor till patienten om 

sexualitet. 

 

Deltagarna fick lämna sitt 

samtycke. 

Personuppgifterna på 

deltagarna har 

transkriberats så 

deltagandet i studien är 

anonymt. 

 

Hög kvalitet 



 

 3 

Författare: Murchie, P., 

Campbell, N., Ritchie, L. & 

Thain, J.  

Titel: Running nurse-led 

secondary prevention clinics 

for coronary heart disease in 

primary care: qualitative 

study of health professionals' 

perspectives  

Tidskrift: British Journal of 

General Practice  

Årtal: 2005 

Att identifiera hindrande 

och främjande faktorer 

för att upprätta 

andrahandsmottagningar 

för hjärtsjukdomar inom 

primärvården. Ur ett 

sjuksköterske- och 

läkarperspektiv. 
 

Kvalitativ studie med 

semistrukturerade 

telefonintervjuer. Urval: 

Sjuksköterskor och läkare 

med ledande arbetsroll på 

hjärtmottagningar i 

Skottland. 
 

Hjärtmottagningar bidrar till positiva 

effekter för patienter, såsom snabb 

identifikation av nya symtom. Även 

sjuksköterskor upplevde positiva 

effekter av dessa mottagningar, som 

ökat självförtroende, färdighet och 

jobbtillfredsställelse. 
 

Deltagarna fick lämna 

samtycke. 

Personuppgifterna på 

deltagarna har 

transkriberats så 

deltagandet i studien är 

anonymt. 
 

Hög kvalitet 

Författare: Sharifa, A. & 

Löfvenmark, C. 
Titel: NURSES' 

PERCEPTIONS OF PAIN 

ASSESSMENT AND PAIN 

MANAGEMENT FOR 

PATIENTS WITH 

MYOCARDIAL 

INFARCTION IN A 

CORONARY CARE UNIT.  
Tidskrift: Middle East 

Journal of Nursing 
Årtal: 2013 

Att utforska 

sjuksköterskors 

uppfattningar 

avseende 

smärtbedömning och 

smärtlindring hos 

patienter 

med hjärtinfarkt på en 

hjärtvårdsavdelning. Ur 

ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

En kvalitativ intervjustudie. 

Urval: Engelsktalande 

sjuksköterskor med 

kandidatexamen i 

omvårdnad som arbetar 

heltid på hjärtvårdavdelning. 

 

Sjuksköterskor uppger flera hinder vid 

smärtutvärdering vid hjärtinfarkt, 

exempelvis språk och att patienter inte 

kan uttrycka sin smärta i ord. De 

uppger att det ibland är svårt att 

smärtbedöma på grund av bland annat 

atypiska symtom. 
 

Studien är godkänd av 

sjuksköterskornas 

serviceavdelning och 

sjukhusledning. Studien är 

utförd i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen. 

Deltagandet var frivilligt. 

 

Hög kvalitet 

Författare: Smallwood, A. 

& Humphreys, M. 
Titel: Nurses’ perceptions 

and experiences of initiating 

thrombolysis: a qualitative 

study. 
Tidskrift: Nursing in Critical 

Care 
Årtal: 2007 

Att undersöka och 

beskriva de upplevda 

dimensionerna hos 

sjuksköterskor som gett 

trombolysbehandling vid 

hjärtinfarkt. Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

En kvalitativ enkätstudie. 

Urval: sjuksköterskor som 

arbetar med 

trombolysbehandling på 

hjärtvårdsavdelning i West 

Midlands i England. 

 

Sjuksköterskor är rädda att något ska 

gå fel med hjärtinfarktpatienten och att 

de ska få skulden för det. De upplever 

det ångestfyllt och tidspressat att ge 

trombolysläkemedel till 

hjärtinfarktpatienter. 

 

Studien är godkänd av den 

lokala 

forskningskommittén. 

Deltagandet var frivilligt 

och anonymt. 

 

Hög kvalitet 



 

 4 

Författare: Winder, P., 

Hiltunen, E., Sethares, K. & 

Butzlaff, A. 

Titel:  Partnerships in 

Mendning Hearts - Nurse and 

Peer Intervention for 

Recovering Cardiac Elders. 

Tidskrift:  Journal of 

Cardiovascular Nursing 

Årtal: 2004 

Att utvärdera narrativa 

exempel som beskriver 

relationen mellan 

sjuksköterskan och 

kamratstödjaren när de 

arbetar tillsammans för 

att ge stöd åt patienter 

återhämtningsprocessen. 

Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 
 

En kvalitativ studie där data 

samlats in genom att de två 

sjuksköterskorna fortlöpande 

dokumenterat varje kontakt 

med en kamratstödjare. 

Urval: sjuksköterskor med 

god kunskap inom 

kardiologi. 
 

Sjuksköterskan stöttar likväl 

kamratstödjaren som patienten, och 

djupa relationer byggs. Det är viktigt 

att patienter får återhämta sig i egen 

takt och att råd ska individualiseras 

efter patienten. Kamratstödjaren 

upplevde även stöd från patienten. 
 

Studien är godkänd av 

berörda institutioner. 

Deltagande var frivilligt. 
 

Hög kvalitet 

Författare: Wotton, K., 

Borbasi, S. & Redden, M. 
Titel:  When All Else Has 

Failed - Nurses’ Perception 

of Factors Influencing 

Palliative Care for Patients 

With End-Stage Heart Failure 
Tidskrift:  Journal of 

Cardiovascular Nursing 

Årtal: 2005 

Att beskriva 

sjuksköterskors syn på 

faktorer som påverkar 

palliativ vård för 

patienter med hjärtsvikt i 

slutskedet av livet. Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

En semistrukturerad 

intervjustudie. Urval: 

sjuksköterskor som arbetar 

med palliativ vård på sjukhus 

eller i kommunen, 

akutsjuksköterskor på 

avdelning och 

akutsjuksköterskor på 

hjärtavdelning. 

 

Det är viktigt att som sjuksköterska få 

en bra relation till sin patient och 

reflektera över sina egna värderingar 

kring döden. Tidsbrist på en avdelning 

påverkar den vård som patienterna får. 

 

Studien är godkänd av det 

berörda 

universitetssjukhusets 

etiska kommitté. 

Deltagarna fick lämna 

samtycke. 

 

Hög kvalitet 



 

 5 

 

 

Författare: Wright, F. L., 

Wiles, R. A. & Moher, M. 
Titel:  Patients’ and practice 

nurses’ perceptions of 

secondary preventive care for 

established ischaemic heart 

disease: a qualitative study 

Tidskrift:  Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal: 2008 

Att utforska patienters 

syn på sjuksköterskor på 

hjärtpreventionsmottagni

ngar samt att utforska 

resultat och acceptans av 

sjuksköterskeledd vård 

hos sjuksköterskor och 

patienter. Ur ett 

sjuksköterske- och 

patientperspektiv. 

 

En kvalitativ studie med 

ljudinspelade intervjuer. 

Urval: Sjuksköterskor 

arbetande på 

sjuksköterskeledd-

mottagning som handlett 

patienter med ischemisk 

hjärtsjukdom de senaste 6–9 

månaderna. Patienter med 

olika hjärtsjukdomar, 

diagnostiserade för 5–20 år 

sedan. 

Patienter upplever att sjuksköterskor 

inte kan utläsa deras rädslor när de är 

upptagna med att samla information 

om patienten. Detta är den uppgift som 

sjuksköterskorna känner sig mest 

bekväma med att göra. 

 

Deltagande var frivilligt. 

Personuppgifterna på 

deltagarna har 

transkriberats så 

deltagandet i studien är 

anonymt. 

 

Hög kvalitet 

Författare: Young, W., 

MchShane, J., O’Connor, T., 

Rewa, G., Goodman, S., 

Jaglaj, S.B., Cash, L. & 

Coyte, P.  
Titel: Registered nurses' 

experiences with an 

evidence-based home care 

pathway for myocardial 

infarction clients. 

Tidskrift: Canadian Journal 

of Cardiovascular Nursing 
Årtal: 2004 

Att inhämta 

hemsjukvårdssjuksköters

kors kommentarer på 

tillämpningen av 

evidensbaserat 

vårdprogram efter 

hjärtinfarkt. Ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

En kvalitativ intervjustudie. 

Urval: 

hemsjukvårdssjuksköterskor 

som genomgått en 

hjärtutbildningskurs och 

hade hand om patienter som 

drabbats av hjärtinfarkt i 

Matropolitan Toronto, 

Ontario. 

 

När sjuksköterskorna har tid att avsätta 

för patienterna upplever de att de gör 

ett bättre jobb, har mer tid för att lära 

känna patienterna och för att prata med 

familjerna. 

 

Deltagandet var frivilligt. 

Personuppgifterna på 

deltagarna har 

transkriberats så 

deltagandet i studien är 

anonymt. 

 

Hög kvalitet 
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Bilaga 2  

Databas  

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

CINAHL 

20190129 

 

(2000–2019, Peer Reviewed) 

nurse* AND myocardial 

infarction* AND car* AND 

experience* AND women* 

 

33 33 8 1 

CINAHL 

20190131 

 

(2000–2019, Peer Reviewed) 

nurse AND myocardial infarction 

AND car* AND experience* 
97 97 14 1 

MEDLINE 

20190126 

 

(2000–2019) 

nurs* AND qualitative* AND 

"practice nurse"* AND "heart 

disease"* 
5 5 1 1 

PubMed 

20190126 

 

(2000–2019) 

nurse AND coronary heart disease 

AND nurse-led  
102 102 20 1 

PubMed 

20190124 

 

(2000–2019) 

nurses AND coronary care AND 

caring AND nurse AND 

qualitative 
52 52 8 1 

PubMed 

20190203 

 

(2000–2019) 

"cardiac rehabilitation" AND 

qualitative AND experiences 

 
95 95 20 1 



 

 2 

CINAHL 

20190212 

 

(2000–2019, Peer Reviewed, 

Myocardial infarction) 

"myocardial infarction" AND 

nurse AND (perspective* OR 

experience*) 

 

 

66 66 32 1 

CINAHL 

20190212 

 

(2000–2019, Peer Reviewed, 

Myocardial infarction) 

"myocardial infarction" AND care 

AND ("nurse experience" OR 

"nurse perception" OR "nurse 

attitudes") 

18 18 7 1 

MEDLINE 

20190212 

 

(2000–2019) 

"myocardial infarction" AND 

nurse AND (perspective* OR 

experience*) AND qualitative* 

 

47 47 14 1 
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Granskningsfrågor för kvalitativa studier enligt Friberg  
 

1.     Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
2.     Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
3.  Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna beskriven? 
4.  Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
5.  Hur är metoden beskriven? 
6.  Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
7.  Hur har data analyserats? 
8.  Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
9.  Vad visar resultatet? 
10.  Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
11.  Vilka argument förs fram? 
12.  Förs det några etiska resonemang? 
13.  Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

14.  Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga antaganden? 
 

1 poäng per fråga. För att en artikel ska bedömas ha hög kvalitet ska den ha minst 10 poäng.  
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