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Hjärtinfarkt är en stor folksjukdom som fortfarande drabbar många i Sverige. Det är viktigt 
att patientens informationsbehov blir tillgodosett efter sjukhusvistelsen.
Syfte: Är att belysa vad sjuksköterskan bör informera hjärtinfarktspatienter om för att 
förhindra oro och rädsla efter sjukhusvistelsen. 
Metod: En litteraturstudie användas och artiklar söktes i databaserna Cinahl och ELIN. Sju 
artiklar granskades enligt Polit, et. al., (2001) och presenteras i en granskningsmatris.
Resultat: Det finns en skillnad på vad patienten och sjuksköterskan tycker är det viktigaste 
att få information om efter det att man har drabbats av en hjärtinfarkt. Patienterna 
prioriterar att få information om symtom och livsstilsförändringar. Sjuksköterskorna 
prioriterar kommunala insatser som det viktigaste att informera om till patienterna efter 
sjukhusvistelsen.
Diskussion: Det har framkommit vad patienterna vill ha information om och vad 
sjuksköterskan tycker är viktigt att informera om till hjärtinfarktspatienter efter 
sjukhusvistelsen. Det har inte framkommit tydligt om sjuksköterskans information minskar 
patienternas oro och rädsla efter sjukhusvistelsen.
Slutsats: Det är viktigt att patienten får möjlighet att påverka sitt behov av att få 
information och att kunna påverka den informationen som man får.
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A major part of the Swedish population suffers from myocardial infarction. A wish in the 
study is to give nurses an increasing knowledge about what patients with myocardial 
infarction wish to be informed about so that the nurses can meet these patients as good as 
possible. 
The aim is to show what nurses need to inform heart patients about to prevent anxiety and 
fear after hospital care. 
The method used was literature reviews where seven articles were reviewed according to 
Polit, et. al., (2001). The databases used were Cinahl and ELIN.
Results: There is a dissonance between what the patient and what the nurse is ranking to be 
the most important item to be informed about after a myocardial infarction. The patients 
prioritize information about symptoms and lifestylechanges. The nurses prefer that support 
in the community is the most important effort to inform about.
Discussion: It has come to light what the patients want to have information about and what 
the nurses feel is important to inform about. It has not come to light if the information from 
the nurse reduces the patients anxiety and fear after their stay at the hospital.
Conclusion: It is important that the patient get a chance to have an active role in the 
information process and as much as possible get involved in the decision making on what 
information to give.
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1 INLEDNING

Norra Europa har länge varit ett högriskområde för kranskärlssjukdomar. En analys av 
trenderna i Europa pekar emellertid på att dessa skillnader håller på att minska något, även 
om Sverige fortfarande har en högre dödlighet i kranskärlssjukdomar än länder i t.ex. 
Medelhavsområde. Av den totala dödligheten 2002 stod hjärt-kärlsjukdomarna för 45 
procent av mäns respektive 44 procent av kvinnors dödlighet. Att bedöma hur stor risk en 
person löper att insjukna eller dö i hjärt-kärlsjukdom är inte lätt, eftersom det beror på en 
mängd samverkande faktorer –en del kända, en del okända.
Dessa s.k. longitudinella studier visar entydigt att en del faktorer har större betydelse än 
andra för uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar. Risken kan också variera beroende på om 
man lever i USA, Europa eller Asien (Folkhälsorapporten, 2005)

Det läggs mycket fokus på patienter som drabbas av hjärtinfarkt när de är i det akuta skedet 
och då de behandlas på sjukhus. I dagens Sverige är hjärt-kärlsjukdomar fortfarande en stor 
sjukdom som drabbar många. Många kan uppleva detta som ett orosmoment, vilket kan 
leda till en ny hjärtinfarkt. Ur ett omvårdnadsperspektiv är det viktigt att ha förståelse för 
hjärtinfarktpatienters upplevelse och oro när de kommer hem. Det är viktigt med mycket 
information och stöttning till dessa patienter för att minska oro och förebygga att de inte får 
en ny hjärtinfarkt. Författarna anser att det bör läggas mer fokus på att ge information till 
patienter så att de känner sig lugna när de lämnar sjukhuset. Att få känslan att man inte 
behöver oroa sig över sin sjukdom. 

I denna studie frågar vi oss vad sjuksköterskan bör informera om till hjärtinfarktspatienter,
för att förhindra oro och rädsla efter sjukhusvistelsen. Finns det oro och rädsla att återigen 
drabbas av en hjärtinfarkt? Alla ställs inför förändringar av sitt liv när man drabbas av en 
hjärtinfarkt, det krävs livsstilsförändringar som inte bara påverkar den drabbade utan även 
anhöriga.
För oss sjuksköterskor är det viktigt att inte bara se till det akuta skedet hos patienten utan 
även att kunna förstå patientens livssituation av upplevelsen vid och efter en upplevd 
hjärtinfarkt. Vad finns det för olika faktorer som påverkar patienternas fortsatta rädsla och 
oro.  Vad vill hjärtinfarktspatienter bli informerade om för att deras fortsatta rehabilitering 
skall bli så bra som möjligt. Är det så att sjuksköterskor och patienter värderar information 
olika? 
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2 BAKGRUND

2.1 Hjärtinfarkt: symtom, diagnostik & behandling

De viktigaste riskfaktorerna för kranskärlssjukdom är ålder, manligt kön, ärftlighet, 
blodfettrubbning, rökning, hypertoni, diabetes mellitus/glukosintolerans, negativa 
psykosociala faktorer, fysisk inaktivitet, övervikt och bukfetma (Grefberg, 2003) .
Hjärtinfarkt är en irreversibel, dvs. oåterkallelig, hjärtmuskelcellskada på grund av 
syrebrist. En sådan skada tar flera timmar att utveckla varför man inte kan se typiska 
cellförändringar hos en patient som avlider tidigt i förloppet. Infarkt orsakas vanligen av att 
blodcirkulationen plötsligt upphävs till den drabbade delen av hjärtmuskeln, vilket beror på 
trombos i tillförande kärl. Om blodcirkulationen tidigare varit god finns inga kollateralkärl 
och alla celler i det drabbade området dör. Vanligen drabbas muskelväggen i hela sin 
tjocklek: transmural infarkt (a a).
Vid mindre skador ses infarkter i delar av hjärtmuskelväggen, vanligen i den del som ligger 
närmast hjärtkammaren; subendokardiell infarkt (a a).
Numera används kliniskt oftast begreppen ST-höjningsinfarkt, STEMI, respektive icke ST-
höjningsinfarkt, NSTEMI. Definitionerna utgår mer ifrån de EKG-förändringar man ser 
kombinerat med biokemiska markörer. Det är dessa begrepp som styr de medicinska 
åtgärderna. Den typiska patienten är allmänpåverkand, i övre medelåldern med 
bröstsmärtor och som har ST-höjningar på EKG (a a). 
EKG, elektrokardiografi avläser den elektriska aktiviteten i hjärtat. Ett EKG ger 
upplysningar om hjärtats grundrytm och eventuell arytmi (rytmrubbning) (a a). 
En noggrann smärtanamnes i initialtskede kan skilja ut en del icke kardiell smärta. Därefter 
ställs en preliminär diagnos, som sedan successivt omprövas. Behandlingen inleds och 
utredningen drivs parallellt med fortsatt diagnostik och prognosbedömning. Kombinationen 
av anamnes, EKG och infarktprover avgör diagnos och behandlingsstrategi (a a).

2.2 Psykisk ohälsa

Definition Oro: Känsla av lätt upprördhet, rädsla, olust och ängslan (Allén, et .al., 1999).

Definition rädsla: Negativ känsla som uppkommer av att någon eller något upplevs som 
hotande (a a). 

Efter en hjärtinfarkt så är det många tankar som dyker upp hos patienten. Många patienter 
berättar skrämmande historier om andra människor, som har varit med om en hjärtinfarkt. 
De ser och förstår att om man en gång har varit med om en hjärtinfarkt drabbas man ofta en 
andra gång, tredje gång eller kanske till och med en fjärde gång. Detta skapar en känsla av 
oro inför framtiden hos patienterna. Patienterna grubblar och tänker ”att livet inte blir det 
samma igen” efter en hjärtinfarkt. Därför känner patienter en rädsla inför framtiden. Hur 
kommer det att se ut och kommer det bli sig likt igen (Bergman & Berterö, 2003).
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Bowman, et. al., (2006) har jämfört kvinnor och mäns rädsla efter att ha upplevt en 
hjärtinfarkt. Där kommer de fram till att rädslan är högre hos kvinnor än hos män. Enligt 
Brink, et. al., (2002) så blir kvinnor mer arga över situationen. Både män och kvinnor löper 
större risk att drabbas av en ny hjärtinfarkt om det finns kraftig depression och ohälsa efter 
en upplevd hjärtinfarkt. Kvinnor upplevs ha en lägre hälsorelaterad kvalité efter första 
hjärtinfarkten än män. Kvinnor löper större risk att misslyckas i sitt arbete eller andra 
dagliga aktiviteter om kvalitén på hälsan är försämrad. Det är en psykisk och fysiskt jobbig 
återhämtningsprocess. Kvinnor framstår vara mer oroade över de sociala aktiviteterna 
såsom omhändertagandet av familjemedlemmar och relationen med vänner (a a).

Med en större rädsla, depression och stress ökar risken av att få en ny hjärtinfarkt enligt 
Bangalore, et. al., (2006). Patienter som är över 65 år med hög depression och sjuklighet 
löper fyra gånger större risk att drabbas av en ny hjärtinfarkt de närmsta fyra månader än 
patienter som inte upplever depression enligt Romanelli, et. al., (2002). Förklaringen till att 
risken ökar vid oro är att det sker en ökning av hjärtarytmier och ateroskleros vid psykisk
oro (Chalfont, et. al., 1999). Trots detta så är det fortfarande oklart till förklaringen. Det är 
alltså viktigt att kunna förstå varför patienter känner oro och vad sjuksköterskan kan göra 
för att motverka det. Oro ökar risken för att utveckla en ny hjärtinfarkt. Av 194 patienter i 
en undersökning var det 76 av dem som dött de första 6 månaderna efter en hjärtinfarkt
enligt Bangalore, et. al., (2004). Brist på anhöriga och support är en av orsakerna till att 
detta inträffade. Normala stressfaktorer gör att man får ett mer hälsosamt liv och risken för 
att återigen drabbas av en hjärtinfarkt minskar (Bangalore, et. al., 2006). 

Yngre personer som har drabbats av en hjärtinfarkt upplever en sämre hälsorelaterad 
livskvalité beträffande mental hälsa inom perioden två år enligt Bengtsson, et. al., (2004). 

Enligt Mårtensson, et. al., (1996) så har personer med diabetes en sämre livskvalité efter en 
hjärtinfarkt än de som inte har diabetes. Patienterna med diabetes har en sämre kroppslig 
funktion. Det tar längre tid för dem att rehabilitera sig efter en upplevd hjärtinfarkt än 
patienter som inte har diabetes. 
Studien beskriver patienters upplevelser när de vistas på sjukhus där de nyss varit med om 
en problematisk hjärtinfarkt. Där berättar de att de får en större medvetenhet om livet och 
att detta gagnar deras fortsatta tänkande i framtiden. Tanken att vara rädd om sig själv och 
eventuellt försöka ändra delar av sin livsstil. De känner att det är viktigt att känna support 
utav omgivningen i processen. Man kan lätt känna sig begränsad och ibland känna att 
energin inte räcker till och att man känner en undergivenhet i processen (a a).

2.3 Sjuksköterskans ansvar

Sjuksköterskan yrkesfunktion omfattar inte bara direkt patientinriktat arbete, utan det 
omfattar även undervisning, administration, professionell utveckling och samarbete med 
andra yrkesgrupper. Alla dessa delfunktioner har som syfte att förbättra kvalitén på de 
tjänster som patienten erhåller. Alla sjuksköterskor utövar ledarskapsfunktion i sitt dagliga 
arbete. Dessutom har sjuksköterskan oavsett nivå ett speciellt ansvar för att leda 
omvårdnadsarbetet och på det sättet bidra till att omvårdnadsåtgärderna är av bästa möjliga 
kvalité. (Jahren, 1998)
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I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) framgår det 
att en av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att:

”informera och undervisa patienter och/eller närstående, såväl individuellt som i 
grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll och att förvissa sig om att 
patienten och/eller närstående förstår given information” (Socialstyrelsen, 2005).

2.4 Omvårdnadens mål och syfte

Behovet av omvårdnad är ett allmänt behov. När en person erhåller omvårdnad är det för 
att han/hon saknar de nödvändiga resurserna för att täcka sina grundläggande behov och för 
att främja sin egen hälsa. Omvårdnad ingår som en del i hälso- och sjukvården och har 
befolkningens hälsa som ett överordnat mål. Hälsa är därför också det överordnade målet 
för omvårdnad. I socialstyrelsen allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad sägs att 
omvårdnadsarbetet skall befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Omvårdnadsåtgärder i vid 
mening innebär att berörd personal i samverkan med patientens närstående, formulerar och 
tydliggör mål för fysisk, psykisk, social och andlig hälsa. (Jahren, 1998)

Vad som är målet för omvårdnad i en konkret situation är avhängigt av mottagarens 
tillstånd och situation. I många situationer kan målet vara att hjälpa patienten att återvinna 
optimal grad av självständighet. I akuta situationer kan målet vara att upprätthålla 
livsviktiga funktioner och sörja för trygghet och säkerhet. I situationer där behovet av 
omvårdnad är långvarigt eller av permanent karaktär kan omvårdnadens mål vara att 
uppehålla patientens egenvårdsresurser och förebygga ytterligare bortfall av resurser när så 
är möjligt. Dessutom är det viktigt för patienten att behålla sitt människovärde. Ett konkret 
mål är också att lindra lidande och bidra till att människor i livets slutskede får en fridfull 
och värdig död (a a). 
De krav som ställs på hälso- och sjukvårdspersonalen har sin grund i de krav som ställs på 
hälso- och sjukvårdslagen. All vård skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens 
behov av trygghet i vården och behandlingen. Vården skall vara lätt tillgänglig i såväl tid 
som rum och den skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. 
Grundtanken är att patienten har en okränkt värdighet och integritet men behöver
medicinsk hjälp tillfälligt eller för längre tid (Jahren, 1998).

2.5 Rätten till information 

Med omvårdnad inom hälso- och sjukvård avses hjälp till personer som på grund av sitt 
hälsotillstånd inte själv klarar av att genomföra handlingar som hör till vardagen (SOSFS 
1993:17). Patientens självständighet ska respekteras genom att omvårdnaden planeras och 
genomförs med säkerhet och integritet. Det är viktigt att all personal ser människan i ett 
helhetsperspektiv, och ger patienten möjlighet till samverkan med personalen samt till att ta 
tillvara de egna resurserna (SOSFS 1993:17). I sjuksköterskans profession ingår att 
tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiskt, psykiskt som 
kulturellt, andligt och socialt. Att ha en empatisk förmåga dvs. att kunna leva sig in i andra 
människors reaktioner är viktigt. Att kunna uppmärksamma och möta patientens 
sjukdomsupplevelse är andra viktiga egenskaper och då så långt som möjligt lindrar detta 
genom adekvata omvårdnadsåtgärder. I sjuksköterskans yrkesutövning ingår även
undervisning och information till patienten och/eller anhöriga samt uppföljning, för att 
förvissa sig om att de har förstått given information. Patientens rätt till information är en av 
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de viktigaste förutsättningarna för den övergripande rätten till självbestämmande, något 
som i Sverige styrks i Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS1982:763).

2.6 Dorothea Orem – Omvårdnadsteoretiker

Omvårdnad är sjuksköterskans karaktärsämne och en grund i sjuksköterskans arbete som 
integrerar information till patienten. Studien har valt att uppmärksamma 
omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem för att hon belyser individens behov av 
egenvårdshandlingar, i syfte att (hjälpa individen att) bevara liv och hälsa. Med tanke på att 
studiens syfte som är att belysa vad sjuksköterskan bör informera hjärtinfarktspatienter om 
för att förhindra oro och rädsla efter sjukhusvistelsen. Det som Orem belyser kan ligga till 
grund för hur sjuksköterskan informerar hjärtinfarktspatienten efter sjukhusvistelsen. 

Orem ser omvårdnad som en hjälpverksamhet inom samhället. Hon säger att:
”Omvårdnadens speciella domän utgörs av den enskilda individens behov av 
egenvårdshandlingar samt det kontinuerliga verkställande och genomförande av 
dessa handlingar, i syfte att (hjälpa individen att) bevara liv och hälsa, återhämta sig 
efter sjukdom och skada, och hantera effekterna av dessa” (Jahren, 1998). 

Orem betecknar omvårdnaden som en profession och framhåller att sjuksköterskan måste 
vara utbildad. Enbart praktisk träning är inte nog. I detta begreppsbruk ligger att 
omvårdnad grundar sig på omfattande teoretiska kunskaper som inte kan förvärvas bara 
genom praktisk träning och erfarenhet Omvårdnadens överordnade mål är att främja 
normal funktion, utveckling, hälsa, och välbefinnande hos människan. Egenvård är här ett 
viktigt delmål. Den innebär att handlingar och handlingsmönster som motsvarar individens 
terapeutiska egenvårdskrav tillvaratas av individen själv, av närstående eller av 
sjuksköterskan. Egenvården omfattar såväl behov samt egenvårdsbehov i anknytning till 
specifika hälsoproblem (a a). 

Tre olika typer av egenvårdsbehov: En beskrivning av mottagarens situation fordrar en 
närmare definition av själva begreppet. Orem beskriver tre olika typer med i anknytning till 
bevarande av hälsa, normal funktion, utveckling och välbefinnande (a a). 

 Det universella egenvårdsbehoven bygger på att människan har vissa allmänna 
behov som måste tillfredställas för att upprätthålla livsprocesser, anatomiska 
strukturer samt fysiska och psykiska funktioner.

 De utvecklingsrelaterade egenvårdbehoven bygger på att människans utveckling 
från vaggan till graven förutsätter att förhållanden som främjar utveckling skapas 
och upprätthålls genom hela livscykeln.

 Egenvårdsbehov relaterat till hälsoproblem bygger på att genetiska och 
utvecklingsmässiga avvikelser från normal funktion och välbefinnande medför ett 
behov av att förebygga avvikelser och defekter och av att reglera och kontrollera 
omfattningen av avvikelser och defekter samt konsekvenser av detta (a a).
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2.7 Problemformulering

Det är viktigt att ta med hela sjukdomsbilden när man behandlar patienter med hjärtinfarkt, 
så att man inte bara behandlar själva sjukdomen utan att sjuksköterskan informera 
patienterna om hur tiden kan komma att se ut och vad som är normalt att man upplever 
efter en hjärtinfarkt. Därför vill vi med denna studie belysa vad sjuksköterskan bör 
informera hjärtinfarktspatienter om för att förhindra oro och rädsla efter sjukhusvistelsen.

2.7.1 Värdet av studien

När en person drabbas av en hjärtinfarkt är det mycket som förändrar personens liv. 
Rädslan och oron finns där hela tiden att man ska drabbas igen. Många frågor uppkommer 
när man ställs inför det framtida livet. I det här skedet är det viktigt med stöttning både från 
anhöriga och inte minst vårdpersonal som är delaktig i personens rehabilitering och 
anpassning till livet. Fortfarande är hjärtinfarkt en sjukdom som drabbar många i Sverige 
och därför blir detta automatiskt en stor fråga och ett stort problem som man behöver 
forska vidare om. Detta gäller både forskning inom medicin och inte minst omvårdnad 
kring hjärtinfarktspatienter. 

2.8 Syfte

Syftet med studien är att belysa vad sjuksköterskan bör informera hjärtinfarktspatienter om
för att förhindra oro och rädsla efter sjukhusvistelsen.

2.9 Frågeställning

 Vad vill patienter ha information om efter att de drabbats av en hjärtinfarkt?
 Vad informerar sjuksköterskan om då patienter drabbats av hjärtinfarkt?
 Minskar sjuksköterskan patienternas oro och rädsla med hjälp av bra stöttning och 

information.

3 METOD

För att besvara frågeställningarna har författarna valt att göra en litteraturstudie. 
Funktionen med en litteraturstudie är att undersöka vad som redan är skrivet om ett bestämt 
problem.

Sökandet av artiklar har genomförts i databaserna Cinahl och ELIN. De sökord som 
använts är: myocardial infarction, heart disease, nurse, information, anxiety, knowledge, 
education, outcomes. En C-uppsats från Högskolan i Skövdes bibliotek används också i 
resultatet som man i studien tycker passar bra in i sammanhanget. 
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3.1 Exklusions/Inklusionskriterier

Artiklarna är sökta på engelska och är tryckta de senaste 10 åren och handlar om vuxna. 
Författarna har inte avgränsat till någon specifik ålder. 

Studien använder sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar och även använt sig av 
annan litteratur inom ämnet och Internet. Utifrån det materialvalet har vi funnit ett antal 
artiklar som är relevanta till studien. Mestadels är artiklarna tagna från databasen Elin från 
högskolan i Skövdes databaser. 

3.2 Granskning

När vi till studien har sökt artiklar har vi sökt i vetenskapliga databaser och funnit ett antal 
artiklar som är relevanta till vår studie. Artiklarna granskas utifrån Polit, et. al., (2001) där 
vi har gått igenom artikelns titel, abstract, introduktion, metod, resultat, diskussion och 
referenser. Mallen som studien har utgått ifrån, visas i Bilaga 2. Utifrån det har vi tagit med 
det som passar bra i frågeställningen i forskningen. 
Syftet med litteraturgranskning enligt Backman, (1997) är vanligen att sammanställa all 
litteratur som finns inom ett givet område. Betoningen ligger på att framställa en 
komprimerad sammanställning av t.ex. resultat eller använda metoder. 

3.3 Analys

Med utgångspunkt från syfte och frågeställningar har materialet tolkats och utfallet av 
tolkningarna har satts i ett sammanhang. På detta sätt har vi tolkat texterna. Enligt 
Backman, (1998) som skriver att genom tolkning av data ges resultatet av analysen en 
mening eller ett innehåll. Enligt Backman, (1998) är tolkning en analys av data. Forskare 
har oftast en valfrihet i bestämmandet av observations- och analysmetoder. De steg man tar 
i forskningsprocessen ska vara adekvat för problemställningen. Enligt Holme, et. al.,
(1997) så måste källanalysen ordnas på ett sådant sätt att de olika källor som handlar om 
samma sak eller samma situation ställs samman med varandra. På det viset kan studien få 
med ett mer relevant material, där frågeställningarna kan belysas utifrån olika aspekter. 
Holme, et. al., (1997) skiljer mellan två huvudsakliga former av textanalys: helhetssyn och 
delhelhetssyn. Helhetssynen innebär att vi ser till helheten i den insamlade informationen. 
Denna analys kan delas in i tre olika faser. Den första fasen innebär ett val av tema eller 
problemområde. Det kan röra sig om ett mer eller mindre systematiskt och styrt urval. 
Utifrån detta kan vi sedan formulera de frågeställningar vi vill arbeta med i fortsättningen. 
Det gör vi genom att konkretisera de problemområden vi valt ut. 
Den tredje fasen handlar om en systematisk analys av intervjuerna utifrån de frågor vi ställt 
upp. Då går man tillbaka till materialet och analyserar de delar som är relevanta för de 
problemområden vi vill titta närmare på. 
Delanalys enligt Holme, et. al., (1997) är en analysmetod som förutsätter att det går att dela 
analystexten i olika utsagor som kan kategoriseras och ställas upp i tabellform. 
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3.4 Etiska aspekter

Man har i studien granskat ett antal artiklar och gjort en översättning från engelska till 
svenska. Har med etiska aspekter i tanken försökt förstå artiklarna så noggrant som möjligt,
så att det inte ska bli några förvrängningar eller missförstånd. 
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Tabell 1. Artikelöversikt resultatartiklar
Artikel Syfte Metod

1 Baldacchino, D.R. (2006). 
Nursing competencies for 
spiritual care. Coordinator of 
Nursing Research Institute of 
Health Care, 15: 885-896.

 Att framhäva den kompetens 
sjuksköterskor har för att ge 
en självständig vård (gällande 
kvalificerade sjuksköterskor 
på Malta).

Undersökte sjuksköterskors 
kompetens av att ge självständig 
vård till patienter med hjärtinfarkt. 
Data samlades in genom att ett 
frågeformulär som delades ut till 
sjuksköterskor samt att man 
genomförde en intervju med dem.

2 Burney, et. al., (2002). Patient 
satisfaction and nurses 
perceptions of quality in an 
inpatient cardiology population. 
Journal of nursing care quality,
16(4): 56-67.

Patienters tillfredställelse och 
sjuksköterskors uppfattning
av kvalité hos patienter med 
hjärtproblem.

En kvantitativ undersökning med 
frågeformulär som skickades ut en 
vecka efter utskrivningen samt 
semistrukturerade intervjuer med 
tre sjuksköterskor angående deras 
uppfattning av vad patienten vill ha 
för information inför utskrivningen. 

3 Fridlund, B. (2002). The role of 
the nurse in cardiac 
rehabilitation programmes. 
European Journal of 
Cardiovascular Nursing 1, 15-
18.

Att belysa sjuksköterskans 
roll i rehabiliteringsprogram 
för hjärtpatienter.

Beskrivning av sjuksköterskans 
olika roller i olika faser.

4 Johansson, et. al., (2003). Living 
with experiences following a 
myocardial infarction. European 
Journal of Cardiovascular 
Nursing 2, 229-236.

Att utforska kvinnors 
erfarenheter efter en 
hjärtinfarkt.

Intervjuade åtta kvinnor om deras 
upplevelse och erfarenhet kring 
omvårdnad efter en hjärtinfarkt. 

5 Newens, et. al., (1997). Cardiac 
misconceptions and knowledge 
in nurses caring for myocardial 
infarction patients. Coronary 
Health Care, 1: 83-89.

Kunskap hos sjuksköterskor 
som vårdar patienter som har 
haft en hjärtinfarkt.

Jämförde kunskapen om problemen
mellan två grupper av 
sjuksköterskor som jobbade med 
patienter som hade haft en 
hjärtinfarkt.

6 Svedlund, et. al., (1999). Nurses 
narrations about caring for 
inpatients with acute myocardial 
infarction. Intensive and Critcal 
Care Nursing, 15: 34-43.

Att undersöka (meningen av 
levda) erfarenheter av att 
vårda patienter angripna av 
akut hjärtinfarkt.

Kvalitativ metod. Intervjuer med 
34 patienter. Fyra män trettio
kvinnors.

7 Turton, J. (1998). Importance of 
information following 
myocardial infarction: a study of 
the self-perceived information 
needs of patient and their 
spouse/partner compared with 
the perceptions of nursing staff. 
Journal of advanced nursing, 
27: 770-778.

Att få reda på vad 
hjärtinfarktspatienter och 
deras anhöriga vill ha för 
information efter en 
hjärtinfarkt. Vad som rankas 
högst och lägst. 

Ett frågeformulär delades ut till 
hjärt-
infarktpatienter och deras anhöriga 
för att få reda på vad de ville ha för 
information. 
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4 RESULTAT

Utifrån det material som insamlats till resultatet har författarna kommit fram till fyra
huvudteman och två underteman som grundar sig på information. Dessa teman skall
besvara studiens båda frågeställningar. 

Tabell 2: Artiklar utifrån presenterat resultat där följande fyra huvudteman och två 
underteman framkommer: 
Artiklar Huvudteman Underteman

4.1 
Sjuksköterskans 
roll och 
förhållningssätt 
till information

4.2 
Olika syn på 
information

4.3 
Informations 
mötet: 
Sjuksköterska 
Patient

4.2.1 
Patientens 
perspektiv

4.2.2 
Sjuksköterskans 
perspektiv

1 X
2 X X X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X X

4.1 Sjuksköterskans roll och förhållningssätt till information

Enligt Baldacchino, (2006) så är sjuksköterskor ofta osäkra på vilken omvårdnad patienten 
önskar. I studien har ett antal sjuksköterskor intervjuats om deras erfarenhet och upplevelse 
av omhändertagande av patienter och deras oro. Då svarar en manlig sjuksköterska med 25 
års erfarenhet om sin upplevelse och roll som sjuksköterska: 

”Efter att varit sjuksköterska i 25 år, så kan jag berätta att det är viktigt att ha kunskap 
om hur man själv förhåller sig till verkligheten, detta kommer att hjälpa dig att få 
patienten i harmoni med hans/hennes oro” (a a).

Betydelsen av självkännedomen är här väldigt viktig. Sjuksköterskor berättar i studien att 
deras häktiska liv kan vara ett hinder för dem att utöva en så bra omvårdnad som möjligt (a 
a). 
Uppskattningen av patienters problem/behov och planering, genomförande och utvärdering 
om omvårdnad är orienterat fram av Vad, Varför, Hur, När, Var och Vem ska ge en bra 
omvårdnad. Vårdandet av patienter visar att det är beroende av flera faktorer.

”Omvårdandet involverar mer än fysisk omvårdnad. Det är inte lätt att identifiera de 
innersta känslorna hos patienterna. Detta beror på olika faktorer och omfattningen av 
relationen mellan sjuksköterska och patient. Är det tillräcklig integritet i miljön de 
befinner sig i? Ska man förbereda dem på frågor om deras oro? Det viktigaste är att 
lyssna till vad patienten har att säga om hans/hennes upplevelse av sitt tillstånd. 
Viktigt att se deras problem och behov” (a a). 

”Viktigt är att använda patientens tilldelning av information om individuella 
tillståndet, så att man kan utgå från det vid omvårdnaden. Viktigt är också att ägna
sin tid till att lyssna. Genom att ta del av informationen om patientens oro och 
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problem så kan sjuksköterskan vinna patientens tillit. Detta gör det lättare för 
patienten att få kontroll över hans/hennes känslor.” (a a).

Den här sjuksköterskan vill upplysa det positiva med tilliten vid kommunikationen mellan 
sjuksköterska och patient, där man inkluderar patienters religiösa aspekt. Eftersom 
sjuksköterskan är den första kontakten för patienten så är de viktigt att identifiera patienters 
psykiska behov (a a).

Enligt Newens, et. al., (1997) så spelar sjuksköterskan en stor roll i sjukvården. Där är det 
då viktigt att det inte blir något missförstånd mellan patient och sjuksköterska. Det är 
viktigt med information om livsstil, rehabilitering och rökavvänjning, men även att
sjuksköterskan skall försöka ändra patienters beteenden kring deras hälsa. Sjuksköterskan 
bör föreslå individuella rehabiliteringsprogram, för att sjukdomsuppfattningen ska bli 
identifierad i ett tidigt skede. Med en bra information från sjuksköterskan så är det enklare 
för patienten att få en bättre förståelse rörande deras sjukdomsuppfattning. 

Det finns olika faser i rehabiliteringsprogrammet enligt Fridlund (2002). Sjuksköterskan är
viktig i dessa olika faser. Att kunna vara involverad och se till att patienten är tillgänglig till 
olika rehabiliteringsteam. Detta är sjuksköterskan ansvar. Första fasen är när en patient 
kommer in till sjukhuset. Andra fasen är när patienten ska lämna sjukhuset. Det innebär de 
följande 3-6 månaderna, där patienten skall känna fysiskt oberoende så att man kan starta 
den långa livsförändringen. Den tredje fasen övergriper hela personens liv (Fridlund, 
2002). 

Fas 1 för sjuksköterskans roll innebär att:
Fokusera på patienten och dennes information om fysisk mobilisering. Sjuksköterskan ska 
vara en god lyssnare och en aktiv mottagare och en rådgivare för patienten och dennes
familj (a a). 
Fas 2 för sjuksköterskans roll innebär att:
Startar direkt efter fullgörande av utbildning likaså som stöttningen är viktigt vid 
livsstilsförändringarna. Sjuksköterskans roll är att vara en coach och undervisa patienten (a 
a). 
Fas 3 för sjuksköterskans roll innebär att:
Stötta patienten vid livsstilsförändringarna. Att stötta patienterna i grupp och även
individuellt. Syftet är att få ett så bra och hälsosamt liv som möjligt genom att ge 
information om rehabilitering såsom träning, spa med mera (a a). 
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4.2 Olika syn på information

I en undersökning av Burney, et. al., (2002) kom man fram till att sjuksköterskan och 
patienten har olika syn på innehållet i utskrivningssamtalet. 

4.2.1 Patientens perspektiv

Enligt Burney, et. al., (2002) så prioriterar patienter informationen angående bröstsmärtor, 
fysisk aktivitet och symtom. Det fanns ingen skillnad i tillfredställelse av informationen 
mellan män och kvinnor eller de som levde eller levde ensamma eller tillsammans med 
någon. Där beskriver de sex viktiga komponenter hjärtinfarktspatienter vill bli informerad 
om efter sjukhusvistelsen:

1. Sätt att komma ifrån bröstsmärta och andningssvårigheter
2. Fortsättningen av fysisk aktivitet
3. Stresshantering
4. Tecken och symtom att vara observant på i hemmet. 
5. Vad man ska göra om symtom återkommer
6. Information till anhöriga om eventuella kontakter om något skulle hända. 

Turton, (1998) visar på att efter 12-15 dagar efter utskrivningen framkommer det kategorier 
som patienten anser vara viktiga att få information om. Dessa kategorier är livsstilsfaktorer 
och hantering av symtomen. Sedan kommer information om anatomi och fysiologi och 
aktiviteter. Psykiska faktorer kommer på femte plats och information om kost kommer på 
sjätte plats. De två kategorier som anses minst viktiga att få information om är mediciner 
och övrig information. 

Enligt Bäckström, (2002) är ett sätt att ge information på, det verbala tillvägagångssättet 
genom person/person. Om personalen är lugn och tar sig tid och har tid att svara på frågor 
upplevs som positivt. Patienten litar på att sjuksköterskan ger den information som man 
behöver. Nedan staplade citat belyser dessa upplevelser. 

”Fick bra information och personalen var lugn och hade tid att svara på frågor.” (a a).

”Man litar att de ska säga de rätta sakerna, förväntar sig att få den informationen, i
alla fall jag. Jag litar att de ger mig den rätta informationen som jag behöver.” (a a).

Verbal information kan också vara negativ. Man får information som man inte har frågat 
efter. Bara för att man har haft en infarkt så behöver man inte en kurator eller en dietist. 
Det upplevs så överdrivet. Detta styrks med följande citat. (a a).

”Alltså jag har haft en infarkt, okey men jag är inte knäpp för det. Jag behöver inte en 
kurator.” (a a).
”…Och så kom det en dietist till mig och jag har aldrig varit tjock. Det borde de 
kunna se, det blir så fel tycker jag.” (a a).
”Liksom det pratas så mycket om hur det fungerar och när dietisten kom och när det 
kom en sköterska som ska berätta för mig att om mitt hjärta och. Det tycker jag att 
liksom det var överdrivet, det vet du, de skulle ha haft en psykolog istället.” (a a).
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Ett annat sätt att erhålla information är via broschyrer som är speciellt utformade för 
hjärtinfarktspatienter. En negativ aspekt av broschyrinformationen är att den upplevs 
svårläst och att den är lätt att tolka fel. Följande citat beskriver detta (a a).

”…så fick vi då en information, en folder som man skulle läsa efter hjärtinfarkt, lite 
råd och så där och... Den skulle man läsa innan en träffa läkaren. Jag vet inte hur 
många gånger jag läste den, jag hade lite svårt att fatta. Det är inte så lätt att läsa allt 
när man är så sjuk men jag orkade inte riktigt ta till mig det tror jag.” (a a).

4.2.2 Sjuksköterskans perspektiv

Sjuksköterskorna har prioriterat användandet av mediciner och tillgängligheten av olika 
samhällstjänster (Burney, et. al., 2002).
Den viktigaste planerade åtgärden identifierad av sjuksköterskorna, har att göra med 
patientens hemgång. Det första som sjuksköterskorna har identifierat som viktigt är
förmågan till egenvård. Sjuksköterskorna tycker även det är viktigt att individen har
kapacitet att kunna bada, laga mat och gå i trappor. Det andra som värderas är kvalitén av 
patientens anhörigstöd och kommunala resurser samt beslut om ytterligare stöd om det är
nödvändigt. Den tredje komponenten är associerad med säkerhet. Detta inkluderar 
övertygelse om att hemmet är en säker miljö och att patienten kan sin medicinska 
utrustning. Den fjärde delen är identifierad av högriskpatienter. Dessa patienter inkluderar 
äldre patienter som inte har kapacitet att kontrollera den medicinska utrustning och det är
första gången som dessa patienter har drabbats av en hjärtinfarkt. (a a)
Sjuksköterskorna anser att man behöver förutse den information som skulle komma att bli 
intressant för patienten och att man kanske öppnar upp med en fråga hellre än att man 
väntar på att patienterna skall ställa en fråga. Mestadels fokuseras sjuksköterskornas 
prioritet på informationen av medicinskt användande och kommunala tjänster vid hemgång. 
(a a)

4.3 Informationsmötet: Sjuksköterska Patient

Sjuksköterskorna beskriver hur patienterna efter en hjärtinfarkt förhåller sig till sjukdomen 
och till vad som hade hänt. Patienterna förstår inte eller vill inte förstå vad som har hänt. 
Sjuksköterskorna beskriver mötet med patienterna och omhändertagandet på olika sätt. 
Deras egna vilja till hjälpsamhet till patienterna och deras behov av återkoppling. Det 
framkommer fyra teman som skildrar vad sjuksköterskan bör bejaka vid informationsmötet 
med patienten (Svedlund, et. al., 1999)

 Avläsa
 Anpassning
 Komma nära
 Hjälpa

Avläsa: Relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskan lyssnar på 
patientens ord och försöker förstå. Kan ibland vara svårt för patienten att uttrycka sina 
känslor med ord. Plötsligt förstår man att man har drabbats av en sjukdom. Sjuksköterskan 
skall avläsa kroppsspråk, ansiktsuttryck och speciellt patientens blick i ögonen (a a).
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Anpassning: Sjuksköterskan ska vara anpassningsbar till patienten och känna medkänsla 
till patientens signaler. Sjuksköterskan skall kunna känna av om det är rätt ögonblick att 
börja utföra sina moment så att de blir gjorda på ett bra sätt (a a).

Komma nära: Sjuksköterskan bör bygga upp en relation med varje patient. Från 
sjuksköterskans perspektiv är det viktigt att tillbringa tid med patienten och anhöriga. 
Enligt sjuksköterskorna är de också viktigt att ge patienten tid och få utrymme för att en 
god relation skall skapas (a a).

Hjälpa: Innan sjuksköterskan hjälper till att få patienten att känna sig trygg och fri från 
smärta/symtom vill de att patienten ska känna sig väl omhändertagen och att 
sjuksköterskan är där för patienten. Sjuksköterskan skall hjälpa till att berätta om vad 
patienten har varit med om och de positiva konsekvenserna, samt att sjuksköterskan skall 
förebygga riskerna för ytterligare en hjärtinfarkt (a a).

Enligt Johansson, et. al., (2002) så involveras livet av en stor osäkerhet efter en upplevd 
hjärtinfarkt. Det kan uppfattas som kampen mellan liv och död. För att minska detta 
problem behöver patienterna rehabiliteras så att de får en naturlig relation till sin kropp och 
sin livssituation. Under rehabilitering är detta möjligt då hälsa och välbefinnande möts. 
När patienterna vårdas upplever vissa att de inte kan påverka sin hälsosituation. Det har 
visats sig vara viktigt att patienten kan påverka sin vårdsituation, att sjuksköterskan har 
individens sjukdomsperspektiv i åtanke. Studien föreslår att ett holistiskt perspektiv
används i vårdandet av patienten som drabbats av en hjärtinfarkt. Hur man vårdar patienten 
måste vara uppbyggt ur patientens perspektiv. Hälsa är att sträva mot harmoni i en
livssituation och att man överför vitalitet och oberoende till individen. Man har under 
studien kommit fram till att patientens synsätt och dess valmöjligheter av att deltaga i 
vårdandet är nödvändigt för att belysa hjärtinfarktspatienternas livssituation (a a).
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5 DISKUSSION

5.1 Metoddiskussion

Författarna har valt att göra en litteraturstudie. Ämnet har valts utifrån personlig erfarenhet 
och nyfikenheten på ett sådant stort och väluttalat hälsoproblem i Sverige. För författarnas
del har det känts mest relevant att göra en litteraturstudie, eftersom tiden för arbetet varit
begränsat. Tanken har varit att se tidigare forskning kring ämnet och att se hur brett ämnet 
varit samt att se om det behövs forskas mer inom ämnet. Detta ligger till grund och fördel 
för den valda metoden. Frågan som är intressant: Minskar sjuksköterskans information
hjärtinfarktspatienternas oro och rädsla efter sjukhusvistelsen.
Svagheten i den valda metoden är att det har varit svårt att få fram det exakta svaret på 
frågan. Tillräckligt med material i den valda litteraturstudien har inte framkommit i 
forskningsprocessen. Där kan man i studien förstå att detta ämne är något som behöver 
forskas mer om. Att intervjua patienter om deras upplevelse kring information och om 
omhändertagande de fått utav sjuksköterskorna de kommit i kontakt med under 
omvårdnaden kan vara en idé till en framtida forskning.

Författarnas förslag till fortsatt forskning kan också vara att man följer upp 
hjärtinfarktpatienter efter sjukhusvistelsen och att de får skriva daganteckningar eller 
veckoanteckningar om sina upplevelser kring livet efter sjukdomen och om där 
framkommer oro och rädsla. Där kan man se hur patienterna mår och om information från 
sjuksköterskorna har nått fram och om informationen har varit tillfredställande. 

Tolkningen av texterna har med förhoppning från oss att det ska bli ett så trovärdigt och 
önskvärt resultat som möjligt. Då artiklarna är uppbyggda på författarnas egna förståelse 
kan det finnas en risk för feltolkning. För att säkerställa trovärdigheten har författarna
sammanställt alla artiklar i resultatet som presenteras i bilagor. Författarna har också 
refererat alla texter. Artiklarna har tagit upp många möjligheter till rehabilitering och 
information. 

Det som författarna tycker är viktigt är att sjuksköterskan får en större förståelse kring 
hjärtinfarktspatienternas oro och rädsla efter sjukhusvistelsen. Därifrån har författarna fått
en förståelse kring att man i samband med information och rehabilitering troligtvis minskar 
oron och rädslan.



16

5.2 Resultatdiskussion

Genom denna studie önskar författarna att få fram vad sjuksköterskan bör informera 
hjärtinfarktspatienter om för att förhindra oro och rädsla efter sjukhusvistelsen. Enligt 
tidigare forskning kan man se att oro och rädsla ökar risken att drabbas av en ny 
hjärtinfarkt. Hjärtinfarkt är en stor folksjukdom som fortfarande drabbar många i Sverige. 
Med ett ohälsosamt liv så ökar denna sjukdom. Idag är många medvetna om riskerna. Trots 
detta så förstår man inte hur ens liv kan förändras förrän man drabbas. När man väl har 
drabbats känner man en oerhörd frustration och rädsla. Kroppen är inte lika stark längre 
som man trott att den varit. Helt plötsligt måste man ändra sin livsstil för att kunna säkra 
sin framtid. Därför har författarna försökt koncentrera sig på vad sjuksköterskan kan göra 
och vad som är viktigt vid informationsgivning till patienter efter det att de har drabbats av 
en hjärtinfarkt.

Under arbetets gång har resultatet med utgång från studiens syfte och frågeställning 
kommit fram till fem huvudteman utifrån de sju artiklarna som hittades. Dessa fem 
huvudteman presenteras i resultatet. 
Därefter har författarna försökt strukturera upp resultatet så att det ska bli så lätt som 
möjligt för läsaren att förstå svaret på frågeställningarna. Tanken är att få ett så lättförståligt 
och relevant svar som möjligt. Utifrån dessa artiklar som författarna har arbetat med så 
hoppas man att svaret är besvarat. 

Vad man i studien kommit fram till är att information är viktigt. En bra relation till 
patienten underlättar informationen som med förhoppning skall minska patientens oro och 
rädsla efter sjukhusvistelsen. Sjuksköterskan skall utgå från patientens känslor och vad 
han/hon vill ha svar på och bör ta det i patientens takt så att patienten förstår. Artiklarna 
som presenteras i studiens resultat tyder på att sjuksköterskorna informerar om det som de 
anser vara viktigt att ha kunskap om för hjärtinfarktspatienter efter sjukhusvistelsen. 
Viktigt att patientens behov av information tillgodoses. Att sjuksköterskan informerar det 
som patienten vill bli informerad om istället för att ta upp det som sjuksköterskan anser
vara viktigt. 
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5.2.1 Sjuksköterskans roll och förhållningssätt till information

Enligt Baldacchino, (2006) kan man få en större inblick i vad som är viktigt och vad 
sjuksköterskor bör intressera sig för vid information till hjärtinfarktspatienter. I några 
intervjuer som gjorts av studien berättar sjuksköterskor om sina intressen och upplevelser 
av informationen med patienter. Några sjuksköterskor har fått fundera på vad som är viktigt 
att tänka på när man behandlar oroade patienter. Enligt en sjuksköterska berättar han att det 
är viktigt att man har kunskap hur man själv förhåller sig till verkligheten. Därigenom kan 
man lugna patienters oro om man själv hjälper patienten i harmoni. I undersökningen kan 
vi också förstå att det är viktigt att lyssna på patienten vad han/hon har att säga. Därifrån
utgår man ifrån att man får en så bra relation som möjligt mellan sjuksköterska och patient. 
Det är viktigt för patienten att känna tillit till sjuksköterskan så att patienten själv kan bli 
sams med de existentiella frågor och få kontroll över sina känslor (a a). 
Detta kan vara en påverkan som hjälper patienten att känna mindre oro. Patienten får i lugn 
och ro berätta om sina känslor och upplevelser kring vad som har hänt. Vad vi kan dra för 
slutsats är att sjuksköterskan ska utgå från patienten vid samtalet och lyssna på patienten. 
Därifrån svarar man på patientens frågor. När det känns rätt för patienten kan man berätta 
om eventuell medicinhantering, kost, aktivitet och rehabiliteringsprogram (a a).

Vid informationsgivning bör sjuksköterskan föreslå individuella rehabiliteringsprogram 
enligt Newens, et. al., (1997). Speciellt i detta sammanhang är sjuksköterskans roll viktig. 
Det finns olika faser sjuksköterskan bör tänka på, där första fasen innebär att man ska 
fokusera och lyssna på individen. Andra fasen startar med att sjuksköterskan undervisar 
och stöttar vid livsstilsförändringar. Tredje fasen bör man ge patienten förslag till 
individuell rehabilitering. Sjuksköterskan bör stötta och vara en coach under alla faser. 
Detta skall både ske i grupp och individuellt med patienten/patienter.

5.2.2 Olika syn på information

Burney, et. al., (2002) beskriver vad patienter prioriterar för information vid utskrivningen. 
Patienten prioriterar information om hur de ska kunna komma ifrån fortsatt bröstsmärta och 
hur de ska fortsätta sin fysiska aktivitet, stresshantering och vad som är viktigt att göra om 
symtom kommer igen med mera. 
Vad författarna uppfattar vara det viktigaste en patient bör får information om handlar om 
livsstilsfaktorer och hantering av symtom enligt, Turton (1998). Psykiska faktorer hamnar
på femte plats. Patienterna anser att mediciner och övrig information är det som är minst 
viktigt. 
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Enligt Bäckström, (2002) kan patienterna ibland få en tvetydig information från personalen, 
vilket innebär att de känner sig mer oroliga så att man går och oroar sig i onödan.
Slutsatsen författarna kommer fram till är att information från personal är mycket viktig för 
att kunna minska patientens oro. Att kunna vara tillhands och svara på deras frågor i lugn 
och ro. 

Det som oftast brukar ske vid utskrivning är att sjuksköterskorna informerar om 
användandet av mediciner. Den viktigaste planerade åtgärden identifierad av 
sjuksköterskan har att göra med patientens hemgång. Att lyssna på patienten först är att 
föredra innan man fortsätter ge information. I den fortsatta vården med nyligen drabbade 
hjärtinfarktpatienter bör informationen handla mer om vad patienterna frågar efter. 

5.2.3 Informationsmötet Sjuksköterska Patient

Här framkommer vad som är viktigt vid mötet. Hur ska man som sjuksköterska vara vid 
mötet med en patient. Svedlund, et. al., (1999) tar upp de fyra teman som är viktiga. Dessa 
ska man då följa steg för steg. Vad som här anses vara viktigt är att kunna avläsa patienten, 
vad patienten har för känslor, vad patienten visar för kroppsspråk och ansiktsuttryck. 
Utifrån detta kan sjuksköterskan utöva informationen individuellt. Sjuksköterskan ska vara 
anpassningsbar och kunna känna medkänsla till patienten. Därefter kan sjuksköterskan 
känna efter när rätt tillfälle är att börja komma nära patienten och bygga upp en bra 
relation. Som patient vill man känna sig trygg och harmonisk och känna att man kan visa 
sina känslor för sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan sedan hjälpa utifrån vad patienten
behöver för att kunna lugna patienten. 

Enligt Johansson, et. al., (2002) kan känslan av osäkerhet minskas om patienterna 
rehabiliteras, så att de får en så naturlig relation som möjligt till sin kropp och livssituation. 
Det är viktigt att patienten själv kan styra och påverka sin egen hälsosituation. 
Sjuksköterskan ska ha patientens sjukdomsperspektiv i åtanke. Ett holistiskt perspektiv av 
vårdandet ska då vara uppbyggt på patientens perspektiv. Med ett holistiskt synsätt menar 
man en helhetssyn på människan. Man stimuleras till att ta egna initiativ och eget ansvar 
för sin behandling och rehabilitering.

5.3 Slutsats

Det är viktigt att patienten får möjlighet att påverka sitt behov av att få information och att 
kunna påverka den informationen som man får. Det är också viktigt att kunna minska på 
patienters oro och rädsla inför framtiden. Att få en bra relation och ett bra stöd från 
sjuksköterskan gör att man lättare kan se framtiden med ”ljusa ögon”. Patienten kan lättare 
ställa frågor till sjuksköterskan om framtiden. Alla är vi olika och alla behöver en 
individuell information. Där är det då viktigt att sjuksköterskan förstår detta. En bra 
relation med patienten underlättar för patienten att kunna fortsätta sitt liv.
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Bilaga 1

Granskningsprotokoll enligt Polit, et. al., (2001)

Titel
Ska vara kortfattat och spegla innehållet i artikeln. Innehåller 15 ord eller mindre. I en 
kvalitativ studie innefattar titeln det centrala fenomenet och gruppen som ska undersökas.

Abstrakt
En kort beskrivning av artikeln (100-200 ord) som svarar på följande frågor:

- Vad är frågeställningen
- Vilken metod användes för att besvara detta?
- Vad kom forskarna fram till för resultat?
- Hur kan detta tillämpas kliniskt?

Genom att läsa abstraktet ska läsaren kunna avgöra om artikeln är av intresse eller inte. En 
del tidskrifter har slutat använda traditionella abstrakt och börjat använda sig av något 
längre abstrakt med underrubriker så som bakgrund, syfte, metod, resultat, slutsats och 
nyckelord.

Introduktion
Följer efter syftet och ska innehålla det huvudsakliga som undersöks.
Beskriver:

- Centrala fenomen, syfte, frågeställningar och hypoteser.
- En översikt av relevant litteratur och/eller presentation av tidigare forskning.
- Eventuellt teoretisk referensram.
- Orsaken till varför studien gjordes samt behovet av den.

Metod
Presenterar vilken metod forskaren använde för att besvara frågeställningarna. Kriterier för 
urval, hur detta har gått till och eventuellt bortfall. Miljön och metoden för datainsamlingen 
beskrivs liksom studiedesign och åtgärder för att minimera bias. Vilka mätinstrument som 
använts och deras kvalité ska beskrivas samt analys och etiska betänkande.

Resultat
I resultatdelen presenteras de fynd som gjorts. Fynden sammanfattas och visas ofta i 
kombination med tabeller eller figurer för att belysa och styrka fynden. De flesta 
resultatavsnitt innehåller grundläggande deskriptiv information, inklusive en beskrivning 
av de medverkande i studien t ex ålder och kön. I en kvantitativ studie ska även information 
gällande den statiska analysen beskrivas.

- Vilka statiska test som använts.
- Värdet av de beräknade statiska värden som beräknats fram.
- Signifikansen.

I en kvalitativ studie presenteras ofta fynden genom att författaren organiserar dem i olika 
teman eller kategorier. Utdrag från studiens rådata presenteras för att stödja den analys som 
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gjorts. I en kvalitativ studie kan resultatdelen även innehålla författarnas teorier om det 
studerande fenomenet. 

Diskussion
I diskussionen ska författarna dra slutsats från resultatet, här ska också diskuteras varför 
resultatet blev som det blev och hur resultatet kan användas i praktiken. Diskussionen i 
både kvantitativa och kvalitativa rapporter kan innehålla följande punkter:

- En tolkning av resultatet.
- Författarna ger exempel på hur deras fynd kan användas kliniskt och ger exempel 

på fortsatt forskning.
- Begränsningar med studien.

Referenser
Här ska alla de böcker, artiklar, journaler etc. som används i artikeln redovisas.
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Bilaga 2

Granskningsmatris utifrån granskningsprotokollet enligt Polit, et. al, (2001)
Art Titel Abstract Introduktion Metod Resultat Diskussion Ref.
1 Bra titel, 

beskriver 
innehållet 
i studien.

Traditionellt abstrakt, ingen 
klar frågeställning, 
datainsamlingsmetoden 
beskrivs, beskrivning av 
resultatet och förslag på 
klinisk tillämpning.

Innehåller beskrivning av 
problemet och orsaken till 
varför studien gjordes.

Beskriver hur insamlingen 
av data gick till.

Är lättförståligt trots att det 
inte innehållet några 
tabeller.

Har ingen men har med allt 
enligt Polit i slutsatsen istället.

Bra 
referenser.

2 Bra titel, 
beskriver 
innehållet 
i studien.

Traditionellt abstrakt, ingen 
klar frågeställning, 
datainsamlingsmetoden 
beskrivs, beskrivning av 
resultatet och förslag på 
klinisk tillämpning. 

Innehåller beskrivning av 
problemet. Bra genomgång 
av tidigare forskning. 
Innehåller syfte och 
frågeställning.

Finns med en beskrivning 
av urvalet och insamlings 
instrumenten. Beskrivs hur 
insamlingen av data gick 
till.

Innehåller tabeller, 
resultatet är lite svårtolkat. 
Det redovisas inga 
statistiska test.

Bra diskussion, resultatet 
jämförs med tidigare forskning. 
Styrkor och svagheter med 
studien. Slutsatser exempel på 
klinisk användbarhet och 
fortsatt forskning.

Bra 
referenser.

3 Bra titel, 
beskriver 
innehållet 
i studien.

Sammanfattade abstrakt lite 
rörigt, ingen klar 
frågeställning, beskrivning av 
resultatet och förslag på 
klinisk tillämpning.

Innehåller beskrivning av 
problemet och 
frågeställningar. Orsaker 
till varför studien gjordes 
samt behov av den.

Ingen tydlig beskrivning 
av metoden. 

Är svår att tolka. 
Innehåller en tabell. Finns 
rubriker som antas ha med 
resultatet att göra. 

Innehåller en slutsats som 
beskriver resultatet. 

Bra 
referenser.

4 Bra titel, 
beskriver 
innehållet 
i studien.

Sammanfattande abstrakt lite 
rörigt, ingen klar 
frågeställning, beskriver 
resultatet och förslag på 
klinisk tillämpning.

Innehåller beskrivning av 
problemet och 
frågeställningar. Orsak till 
varför studien gjordes samt 
behovet av den.

Tydlig beskrivning av 
metoden för att få svar på 
frågeställningarna.

Innehåller citat där det 
framgår på ett tydligt sätt 
vad de har kommit fram 
till. 

Tolkar resultatet på ett tydligt 
sätt. Författarna ger exempel på 
hur deras fynd kan användas 
kliniskt och ger exempel på 
fortsatt forskning. 

Bra 
referenser.

5 Bra titel, 
beskriver 
innehållet 
i studien.

Sammanfattande abstrakt, lite 
rörigt, ingen klar 
frågeställning, beskriver 
resultatet och ger förslag på 
klinisk tillämpning.

Redovisas varför studien 
gjordes samt behovet av 
den. Syfte och 
frågeställningar beskrivs. 

Presenterar vilken metod 
forskarna använde för att 
besvara frågeställningarna.

Presenterar vilka test som 
användes, i tydliga 
tabeller.

Resultatet diskuteras. 
Författarna ger exempel på hur 
deras fynd kan användas 
kliniskt och ger exempel på 
fortsatt forskning.

Bra 
referenser.

6 Bra titel 
beskriver 
innehållet 
i studien.

Sammanfattande abstrakt, 
ingen klar frågeställning.

Innehåller varför studien 
gjordes samt behovet av den.

Beskriver metoden på ett 
utförligt sätt. 

Är lättförståeligt. 
Resultatet beskrivs bra. 

Tolkning av resultatet. 
Författarna ger exempel på hur 
deras fynd kan användas.

Bra 
referenser.

7 Beskriva
nde men 
lång titel.

Traditionellt abstrakt, bra och 
sammanfattande.

Bra inledning innehåller
alla punkter enligt Polit.

Beskrivs inte på ett tydligt 
sätt.

Mycket resultat, 
överskådligt och med 
tabeller. Tar upp statistiska 
test och signifikans.

Innehåller alla punkter som tas 
upp i Polit utom begränsningar, 
som tas upp i inledning.

Bra 
referenser.
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