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Information ska ses som en integrerad del i god omvårdnad av den patient som befinner 
sig i det akuta skedet av en hjärtinfarkt och är en förutsättning för en god vård. 
Sjuksköterskans bemötande och kommunikation är en viktig del i omvårdnaden av 
patienten.  Det är av betydelse att sjuksköterskan har en förmåga att förmedla kunskap, 
förståelse under de stressade förhållanden som ibland kan råda på en akutmottagning. På 
så sätt ges förutsättningar för att patienten att kunna vara delaktig och ha inflytande över 
sin egen vård och behandling.  Syftet med studien är att belysa informationens betydelse 
för patienten i den akuta fasen av en hjärtinfarkt. Metoden som använts är en 
litteraturstudie och resultatet består av 12 artiklar, 10 kvalitativa och 2 kvantitativa. I 
resultatet finns fem kategorier: patientens upplevelse av information, sjuksköterskans roll 
vid information, kommunikation mellan sjuksköterska och patient, sjuksköterskans stöd 
till patienten samt patientens oro och rädsla. Resultatet i litteraturstudien belyser att bra 
information som talas i klartext minskar patientens oro, reducerar ångest och ökar 
patientens förståelse för sin sjukdom. Patienter som får relevant och individuell 
information känner även tillfredställelse med vården och upplever ökat välbefinnande.  
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Information should be seen as an integrated part in caring for patients´ that suffer from 
acute myocardial infarction.  The nurse´s support and communication is an important part 
in caring for the patient.  It is of significance that the nurse has an ability to provide 
knowledge and understanding under busy conditions in the emergency ward.  In that way 
the patient can participate and have ability to take part in their own care and treatment.The 
aim with the study is to elucidate the information's importance for the patient at the acute 
phase of his myocardial infarction. The method that has been used is a literature study and 
the result comprizes in 12 articles, 10 qualitative and 2 quantitative. In the result, five 
categories has shown. These are: The patient´s experience of the information, the nurse´s 
roll when giving information, communication between the nurse and the patient, the nurses 
support to the patient and the patient´s anxiety and fear. The result in the literature study 
shows that good information in plain language reduces the patient´s worries and anxiety 
and increases the patient´s understanding of his/her condition. Patients who are given 
relevant and individual information feel satisfaction with the care and experience an 
increased well-being. 
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INLEDNING 

I vårt arbete som undersköterskor på både akutmottagning och inom ambulanssjukvården 
har vi dagligen kommit i kontakt med ett stort antal patienter som sökt sjukvård på grund 
av akut bröstsmärta. Intresset har väckts för en viss patientgrupp, nämligen de som drabbas 
av hjärtinfarkt. Vi har valt att fördjupa oss i informationens betydelse i det akuta skedet för 
patienter som får hjärtinfarkt, då vi ibland upplevt att informationen kan vara otydlig eller 
bristfällig för patienten. I den akuta situationen är personalen mer fokuserad på det 
medicinska omhändertagandet. Sjukdomsdebuten är ofta plötslig och oväntad. Det medför 
många gånger oro, smärta och ångest som kan påverka patientens förmåga att ta till sig ny 
kunskap och integrera den i sin självbild. Hjärtinfarkt är idag så vanligt att det kan gå 
slentrian i hälso- och sjukvårdspersonalens sätt att informera om sjukdomen. Då 
akutsjukvården hela tiden utvecklas med nya behandlingsmetoder och med medicinsk 
apparatur kommer det att ställas höga krav på sjuksköterskan i omvårdnaden av patienter 
med hjärtinfarkt. Sjuksköterskan måste vara beredd att kunna omhänderta patienter på ett 
kompetent sätt och göra rätt prioriteringar för att optimera vården för den enskilde klienten 
(Socialstyrelsen, 2007). Denna litteraturstudie fokuserar på informationen som utbyts 
mellan sjuksköterskan och patienten i det akuta skedet. Den patientgrupp som söker för 
akut hjärtinfarkt är en stor utmaning för all vårdpersonal på en 
akutmottagning/prehospitalt. Sjuksköterskan har en viktig roll i uppgiften att minska dessa 
patienters oro och ångest. 

BAKGRUND 

Den främsta orsaken till en akut hjärtinfarkt (akuta koronara syndrom) är en bristning   
(fissur) i ett åderförkalkningsplack i kranskärlen samt även en pålagrad 
blodproppsbildning (trombos) och spasm, som plötsligt förtränger eller helt täpper till 
blodflödet i kranskärlet och därmed kan ge upphov till proppar (embolier). Detta leder till 
en slutlig syre- och näringsbrist (ischemi) i hjärtmuskulaturen, vilket i sin tur medför tryck 
eller smärta i bröstet, snabb försämring av pumpfunktionen och EKG-förändringar 
(Socialstyrelsen, 2007). Cirka 12 % av svenska befolkningen drabbas av hjärt- och 
kärlsjukdomar. Hälften av alla dödsfall förorsakas av detta. Ungefär 50.000 människor 
drabbas varje år av hjärtinfarkt och omkring 40% av dessa avlider. Det sker cirka 10.000 
dödsfall utanför sjukhus, under de första timmarna efter insjuknandet innan patienten når 
läkarvård (Persson, 2003). MacInness (2006) skriver att det i forskning framkommit 
skillnader mellan manlig och kvinnlig beskrivning av hjärtinfarkt. Det vanligaste 
symtomet på hjärtinfarkt är stark ihållande smärta i bröstkorgen med strålning ut i vänster 
arm både hos kvinnor och män, men även illamående och andnöd. För en del kvinnor kan 
symtomen vara mycket diffusare, som till exempel andfåddhet, trötthet, yrsel eller 
illamående. Lockyer och Bury (2002) menar i sin studie att det skiljer i ålder mellan män 
och kvinnors insjuknande i hjärtinfarkt. Männen insjuknar i tidig ålder medan kvinnorna är 
betydligt äldre. Tillfrisknandet är högre hos männen än hos kvinnorna. Hjärtinfarkten har 
också visat sig ha högre dödlighet hos kvinnan än hos mannen. Rökning, högt blodtryck, 
förhöjda blodfetter, diabetes, övervikt, fysisk inaktivitet och stress är faktorer som ökar 
risken för hjärtinfarkt (a a).  
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Psykologiska aspekter 
Att plötsligt insjukna i en allvarlig sjukdom är en traumatisk upplevelse för människan. 
Vid ett trauma genomgår en person olika stadier av kriser som vi som vårdpersonal måste 
ta hänsyn till. Patienten måste få information i rätt skede samt vara mottaglig att ta emot 
informationen. I det första skedet, chockskedet, kan patienten tillsynes vara lugn, men 
inombords är allting ett kaos och då är patienten inte mottaglig för information (Cullberg, 
2006). En av sjuksköterskans uppgifter då denna möter en patient med akut bröstsmärta är 
att skapa ett förhållningssätt som inger trygghet. Denna trygghet reducerar den ångest som 
beskrivs i samband med akut smärta. Förebyggande information är avgörande för att 
hjälpa patienten att minska oron och öka graden av trygghet. Det måste vara en ärlig 
kommunikation mellan vårdaren och vårdtagaren då även detta minskar ångesten och 
varseblivningen av smärta (Cullberg, 1999). Jahren Kristoffersen (2002) tar upp forskning 
som visar att patientens upplevelse av stress minskar när patienten får god och tillräcklig 
information. Sjuksköterskan kan med hjälp av anpassad information fungera som en guide 
för patienten på sjukhuset. Själva sjukdomen kommer att orsaka symtom och reaktioner 
som är nya för patienten att försöka tolka. Det är därför av största vikt när sjuksköterskan 
samlar in verbal och icke verbal information som rör patienten, att ta reda på patientens 
upplevelser av sina symtom. Med detta som bakgrund kan sjuksköterskan informera om 
vad patienten kan förvänta sig, tillrättalägga eventuella missförstånd samt ge förklaringar 
till det som patienten upplever. På detta sätt kan patienten få hjälp med att göra det som 
upplevs okänt och skrämmande mer begripligt. 
 
En hjärtinfarkt kan vara allt ifrån en liten episod till en katastrof i den enskildes liv. 
Problem som uppstår vid en hjärtinfarkt, är individuella. Behovet av information efter att 
ha blivit drabbad av en hjärtinfarkt är hög hos många patienter. För att öka patientens 
trygghet och självständighet, handlar det om att ge information till patienten i förhållande 
till den enskildes hjärtinfarkt och dess riskfaktorer. Det handlar om möjligheterna att få 
hjälp med psykosociala påfrestningar, undervisning och vägledning (Trojesen och Smeby, 
2001). Systematiska undersökningar gällande mötet mellan patient och sjuksköterska har 
uppmärksammat ett behov av att förbättra kvalitén på vården. Patientinformationen skall 
vara korrekt, relevant och på patientens egen nivå av förståelse (Scott & Thompson, 2003). 
 
Tillit/förtroende är identifierad som viktig del i patientens och sjuksköterskans relation och 
en förutsättning för patientens rättighet. Flera studier pekar på att förtroende spelar en stor 
roll i patientens accepterande av kommande behandlingar och en viktig del för att förbättra 
vården för patienten (Hams, 1997). Lögstrup (2002) beskriver tillit som att dela med sig 
och att utlämna sig själv samt att visa sin sårbarhet. Den ena människan lägger sitt liv i den 
andres händer. I varje möte mellan människor ligger ett outtalat krav, oavsett när mötet 
äger rum eller i vilken omgivning (a a). Att vara närvarande som sjuksköterska har en stark 
grund i den holistiska vården, vilket var bevisat genom att se vårdandet som omsorg till 
patienten som helhet. Det innefattar att se patientens fysiska, psykiska, sociala, andliga och 
kulturella behov (Wilkin och Eamonn, 2003). 
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Det korta mötet mellan patient och sjuksköterskan 
För att det korta mötet mellan sjuksköterskan och patienten skall bli så optimal som 
möjligt är det viktigt för sjuksköterskan att ha ett professionellt förhållningssätt. För att 
uppnå detta bör man som sjuksköterska känna empati och ha självkännedom. Ett enkelt 
hjälpmedel som sjuksköterskan kan använda sig av är att vilja sin medmänniska väl och 
praktiskt handla därefter (Eide & Eide, 1997; Holmdahl, 1990). 
 
Omvårdnadsteoretikern Orlando beskriver att ett möte ur vårdteknisk synvinkel är att 
professionellt möta patientens omedelbara behov, önskningar och intentioner (George, 
1995). Kommunikation i möten mellan individer består ofta av två huvudtyper: verbal och 
icke verbal. Med verbal kommunikation avses att innehållet har förmedlas språkligt, 
antingen genom tal eller skrift. Icke verbal kommunikation innebär utbyte av signaler på 
andra sätt, till exempel genom kroppshållning, rörelser, ansiktsuttryck och beröring (a a). 
En del av helhetsbedömningen i en smärtanalys som utförs utav sjuksköterskan är att 
han/hon ser och observerar patientens ansiktsuttryck och kroppshållning. Den bästa 
informationen om våra känslor ges av den icke verbala kommunikationen (Eide & Eide 
1997; Holmdahl 1990). Det mest grundläggande av alla de sätt som kommunikation sker 
på, är det icke verbala kroppsspråket. En del forskare anser att kroppsspråket förmedlar 
drygt hälften av all kommunikation. Om överensstämmelsen är bristfällig mellan det talade 
ordet och det icke verbala beteendet kommer patienten att tolka det icke verbala som mest 
trovärdigt. I sorgliga och kaotiska situationer uppfattar inte patienterna vad vårdpersonalen 
säger, men uppfattar däremot tonläget. En hård och vass röst får patientens hjärta att 
klappa av obehag, medan en lugn och varm röst betyder mycket för patienten. I mötet 
mellan patienten och sjuksköterskan på en akutmottagning uppstår många gånger ytliga 
kontakter på grund av att patienten är så sjuk eller svag vid mötet med sjuksköterskan. Här 
blir det extra viktigt med att vara tydlig i det verbala och icke verbala språket (Eide & 
Eide, 1997). 
 
Ett första samtal i detta möte kan innehålla följande grundelement. 
- Lyssna. Att lyssna är att försöka förstå, uppfatta vad patienten egentligen vill. Det finns 
ett medmänskligt lyssnande samt ett medicinskt lyssnande. Det medicinska lyssnandet 
spelar stor roll för att sjuksköterskan skall kunna företräda patienten i samtal med läkaren. 
- Respektera patienten. Sitt inte i sängen utan sätt dig på en stol i ögonhöjd med patienten. 
- Låt patienten vara den som talar.  
- Var lyhörd och ta dig tid.  
(Eide & Eide 1997; Holmdahl, 1990). 
   
I akuta situationer, såsom vid hjärtinfarkt, är det lätt att sluta lyssna. Ofta vill 
sjuksköterskan snabbt komma fram till vad patienten är ute efter och fyller i med vad som 
borde sägas eller vad sjuksköterskan tror att patienten menar. Sjuksköterskan tänker mer 
på vad de själva ska säga om en liten stund än att hon/han verkligen lyssnar på vad 
patienten säger. På grund av detta uppfattar sjuksköterskan inte allt, vare sig det som sägs 
direkt eller tolkar de antydningar som patienten ger (Nilsson & Waldemarson, 1993). 
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Krisbegreppet 
Ordet kris kommer från det grekiska kris och det betyder avgörande vändning, plötslig 
förändring, ödesdiger rubbning. Psykologiskt reaktionsmönster inför akuta inre och yttre 
svårigheter och problem. Krisreaktioner uppkommer som följd av oväntade och 
omtumlande händelser. Att drabbas av akut hjärtinfarkt och bli inlagd på sjukhus kan för 
många innebära en traumatisk kris. Vid denna kris kan man känna igen olika faser 
(Cullberg, 2006). 
 
Chockfasen varar från ett kort ögonblick i upp till ett par dygn efter traumat. Individen 
med alla medel hålla verkligheten på avstånd, eftersom hon/han ännu inte är förmögen att 
bearbeta händelsen. På ytan kan personen bete sig ordnad men inuti pågår kaos. 
Medvetandet är förvirrat, grumlat och bortvänt från den aktuella händelsen, vilket kan göra 
att vederbörande har svårt att minnas vad som är sagts eller skett under chockfasen. Det är 
viktigt att vårdpersonal är medveten om detta när medicinsk information ges. Det 
förekommer att grundläggande information ges direkt i samband med ett chockartat 
meddelande, vilket ofta leder till att informationen glöms bort. Reaktion och chock- fasen 
utgör tillsammans den akuta krisen som inte skall pågå längre än fyra-sex veckor. Här 
försöker man finna någon mening i den förvirrade situationen. Där frågar man sig gång på 
gång �varför�. Individen börjar förstå vad som hänt. I samband med detta mobiliseras de 
psykiska försvarsmekanismerna som i denna fas har en värdefull uppgift. De bidrar således 
till en hanterbar bearbetning av traumat. Bearbetningsfasen inträder när man har lämnat 
det akuta skedet. Fasen pågår kanske under ett halvår upp till ett år efter traumat. Individen 
börjar nu vända sig mot framtiden och tankarna upptas i allt högre grad av annat än den 
traumatiska händelsen. Nyorienteringsfasen har inget slut. Den drabbade kan nu leva med 
det inträffade och händelsen utgör heller inget hinder mot den dagliga livsföringen. Denna 
fas pågår livet ut eftersom det inträffade alltid kommer att finnas hos individen och utgör 
en av hans/hennes erfarenheter (Cullberg, 1999). 
 
Chock och reaktionsfas utgör tillsammans det akuta skedet av en traumatisk kris. Med 
utgångspunkt av tidsaspekterna på de olika krisfaserna, borde det vara rimligt att anta, att 
det är människor i dessa två krisfaser som man möter i det akuta skedet på t ex en 
akutmottagning. Bemötandet av människor i akut kris är en viktig del att kunna hantera för 
all vårdpersonal, då de kan möta människor som råkat ut för någon typ av trauma. Då den 
drabbade individen skall kunna bearbeta krisen är mötet med vårdpersonalen en viktig del 
i krisinterventionen Vårdpersonalens uppgift är att försöka hjälpa patienten att kunna 
bemästra situationen och krisens olika faser så bra som möjligt (a a). 
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Omvårdnadsteori 
Travelbee (1971) beskriver att det centrala i omvårdnadsprocessen är den kommunikation 
som råder mellan sjuksköterskan och patienten. Kommunikation är ett medel för uppnå 
omvårdnadens syfte. Sjuksköterskan måste ha förmågan att hjälpa patienten att hantera 
upplevelserna av sjukdom och lidande och eventuellt finna en mening i denna upplevelse. I 
mötet med patienten är det viktigt att sjuksköterskan tolkar den erhållna informationen 
som patienten förmedlar, både verbalt och icke verbalt. Denna kunskap använder 
sjuksköterskan i sin planering och vid genomförande av omvårdnadsåtgärder. Detta 
förutsätter att sjuksköterskan har förmågan att observera, tolka iakttagelser, dra rimliga 
slutsatser och vidtaga åtgärder. Travelbee beskriver omvårdnad som en mellanmänsklig 
process mellan sjuka och friska individer (a a). 
 
Travelbee (1971) anser att den mellanmänskiga relationen är ett mål som uppnås efter att 
man har genomgått fem interaktionsfaser. Fas ett: det första mötet präglas av att 
sjuksköterskan och patienten är främmande för varandra och att de har generaliserande 
uppfattningar och förväntningar av varandra. Ett första intryck fås genom observationer, 
intryck och bedömningar av den andres personlighet. Det är av stor vikt att sjuksköterskan 
bortser från den generaliserande bilden av patienten och ser individen. När sjuksköterska 
och patient upptäcker varandras unikhet har samspelet utvecklas och därefter inleds de i 
fas två: framväxt av identiteter. Sjuksköterskan får en förståelse av patientens upplevelse 
av sin situation samt att patienten ser sjuksköterskan som en individ istället för en roll. Fas 
tre: empati beskrivs av Travelbee som en förmåga att gå in i, eller dela och förstå en 
individs psykologiska tillstånd i ett visst ögonblick. Sjuksköterskan deltar i och förstår 
patientens tankar och känslor, men är på samma gång en egen självständig individ. Empati 
kräver förmåga att förutse eller förstå den andres handlingar. Den förmågan bygger på 
egna livserfarenheter och erfarenheter av möten med olika patienter. Fas fyra: 
sympatifasen är ett resultat av empatifasen och en önskan att lindra lidandet. 
Sjuksköterskan tar del av patientens lidande. Sympati är en attityd, ett sätt att tänka och en 
känsla som kommuniceras till den andra. I den sista fasen uppstår en nära, ömsesidig 
kontakt och förståelse mellan sjuksköterskan och patienten. Då de delar samma upplevelse 
blir den meningsfull och betydelsefull för båda parter. Enligt Travelbee är kommunikation 
en ömsesidig process där en person förmedlar sina tankar och känslor till en annan person. 
Den kan vara via ord och gester, mimik, tonfall och beröring (a a). 
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Sjuksköterskans roll utifrån lagstiftningen 
Det är viktigt att sjuksköterskan och övrig vårdpersonalen ser patienten i ett 
helhetsperspektiv och inte enbart utifrån ett sjukdomsperspektiv. I omvårdnaden ingår 
också att stödja och hjälpa patienten i de reaktioner som kan uppstå beroende på 
sjukdomen (SOSFS 1993:17). �Sjuksköterskan har en kvalificerad utbildning i specifik 
omvårdnad och i vederbörandes ansvarsområde ingår att ha det primära ansvaret för 
omvårdnaden�. Ansvaret innefattar att planera och genomföra omvårdnadsåtgärder och att 
detta sker på ett ändamålsenligt sätt. Åtgärderna skall också genomföras i samverkan med 
andra personalgrupper och samordnas med övrig behandling (a a). I föreskriften (SOSFS 
1993:17) står det att �omvårdnad omfattar åtgärder i syfte att skapa en hälsobefrämjande 
miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd och hjälp åt patienter i deras 
reaktioner på sjukdom, trauma, funktionshinder och behandlingssituationer� (a a). 
 
I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det skrivet att �målet med hälso- och 
sjukvården är en god hälsa och att hela befolkningen ska få vård på lika villkor. Alla 
människor ska respekteras med värdighet och den individ som har mest behov av vård ska 
prioriteras� (a a). Lagen säger att hälso- och sjukvården ska bedrivas med målet inriktat på 
en god omvårdnad. Detta innebär att vården ska vara av god kvalitet och att patientens 
behov av trygghet skall tillgodoses och ska vara lättillgänglig. Patientens 
självbestämmande och integritet ska respekteras och god kontakt mellan patienten och 
hälso- och sjukvårdspersonal ska främjas (a a). Sjuksköterskan skall ha förmågan att kunna 
kommunicera med patienten på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Det är viktigt att 
i dialog med patienten ge stöd och vägledning, så att patienten kan vara delaktig i vården 
och behandlingen. Sjuksköterskan skall också kunna informera patienten individuellt eller 
i grupp och ta hänsyn till tidpunkt och innehåll. Det är viktigt att förvissa sig om att 
patienten förstår den givna informationen (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Problemformulering och frågeställningar 
Patienten som insjuknar akut i hjärtinfarkt utgör idag en stor grupp som vårdas på 
akutmottagningar i Sverige. Patienten befinner sig i en utsatt situation och som 
sjuksköterska är det viktigt att ha en god kommunikation med patienten. Att ha ett 
empatiskt förhållningssätt innebär inte bara att ha förmågan att kunna lyssna och förstå 
patientens känslor och reaktioner, utan även att kunna föra tillbaka förståelse och 
medkänsla antingen verbalt eller genom handling. Tidigare studier visar på att 
informationen som ges när patienten insjuknar i hjärtinfarkt ofta är generell samt att brist 
på information ofta orsakar psykisk ohälsa hos patienten. Om kunskapen kring patientens 
behov av information blir belyst kan sjuksköterskans information anpassas till den 
enskilde individen och den psykiska ohälsan hos patienten reduceras. Genom att göra en 
litteraturstudie vill författarna undersöka hur patienten i det akuta skedet av en hjärtinfarkt 
upplever informationen. 

 
• Vilken information är relevant för patienten att få i det akuta skedet? 
• Vad bör man som sjuksköterska tänka på när informationen ges? 
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SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa informationens betydelse för patienten i det 
akuta skedet av en hjärtinfarkt. 

 

METOD 

Som metod valdes en litteraturstudie för att besvara frågeställningar och syfte. Enligt 
Friberg (2006) är denna metod lämplig för att skapa en översikt av forskningsresultat inom 
ett visst område och både kvantitativa och kvalitativa artiklar kan ingå. Metoden är också 
lämplig för att skapa en utgångspunkt för fortsatt forskning eftersom den ger en bild av 
vilken kunskap som finns och vad som saknas. För att kunna välja ut artiklar till analysen 
Polit och Hunglers, (2004) arbetsgång. De beskriver tillvägagångssättet i sju steg: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Arbetsgång för litteraturstudien.  

Litteratursökning 
Vi har sökt litteratur i de vetenskapliga databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklar har även 
hämtats genom manuell sökning på Biomedicinska biblioteket och Göteborgs 
universitetsbibliotek. Sökorden valdes med utgångspunkt från ämnesvalet. Sökord som 
användes i olika kombinationer var: Information needs, Myocardial infarction, Caregiver, 
Support, Anxiety. Databaserna använder sig av synonymer, därför gjordes det först 
sökning på utvalt ord och därefter med synonymord via databasen. Vi kombinerade våra 
sökord med �and�. Sju artiklar söktes manuellt på biomedicinska biblioteket i Göteborg.  
Avsikten har varit att använda sig av så aktuell litteratur så möjligt. Vår målsättning var att 
ingen artikel skulle var äldre än 10 år. Då vi inte fann tillräckligt många artiklar 
publicerade inom denna tidsperiod, valde vi att avgränsa oss till artiklar som var utgivna 
från 1995 och framåt.  Studierna skulle vara på engelska och från vetenskapliga tidskrifter.  
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Inklusionskriterier 
Artiklarna skulle vara vetenskapliga och blivit publicerade från och med 1995 och framåt i 
vetenskapliga tidskrifter. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats i vår 
litteraturstudie, då dessa motsvarat vårt syfte samt de frågeställningar vi hade. Vi 
inkluderade artiklar som fokuserade på informationen till patienter, både män och kvinnor 
som hade genomgått en hjärtinfarkt.  

Exklusionskriterier 
I litteraturstudien exkluderades de vetenskapliga artiklarna som var gjorda i ett senare 
skede av hjärtinfarkten samt i rehabiliteringsfasen.  
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Urval 
Artiklarna valdes utifrån den information som rubrik och abstract gav då dessa skulle 
överensstämma med vårt syfte. Totalt har 29 studier lästs. Av dessa har 17 förkastats då de 
inte motsvarat vårt syfte.  De resterande 12 studierna har vi noggrant granskat och bedömt. 
(Se bilaga 1).  

 
     Tabell 1. Sökresultat i olika databaser. 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Sökresultat i olika databaser. Vi har gått in i databaserna och tidskriften  
och kontrollerat att ovan nämnda referenser är korrekta 2007-12-10 

Databaser 
Tidskrift 

Sökord Antal 
träffar 

Använda artiklar 
Referensnummer 

Cinahl Myocardial 
infarction 

 
9507 

 

 And life experiences  
17 

 
2,10 

Cinahl Myocardial 
infarction 

 
9507 

 

 And Rehabilitation 511  
Pub Med Myocardial 

infarction 
 
144837 

 

 And Patient 
education 

 
7 

 
3 

Academic 
Search Elite 

Acute myocardial 
infarction 

 
2145 

 

 And Cardiac 
rehabilitation 

 
11 

 
7 

 Myocardial 
infarction 

 
2145 

 

 And support 163 1 
Academic 
Search Elite 

Patient information  
757 

 

 And Nurse- patient 
partnership 

 
1 

 
12 

Elin@Skövde Anxiety 37345  
 And nursing practice  

94 
 
6 

Vård i Norden,  
3-1998 

Myocardial 
infarction 

 
36 

 
 

 And Anxiety 4 9 
Manuell 
sökning 

  
7 

 
4,5,8,11 
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Dataanalys 
I databearbetningen inspirerades vi av Burnard, (1996) analysmetod, som omfattade fyra 
steg. Steg ett bestod i att vi läste igenom artiklarna för att få en helhetsbild av innehållet. 
Här noterade vi var och en, enstaka ord eller fraser i den högra marginalen, samt 
markerade text som beskrev detta i artikeln.  I steg två gick vi tillsammans igenom de 
anteckningar vi var och en gjort och läste igenom de ord fraser som markerats, en första 
gruppering gjordes efter innehåll och de olika grupperna fick preliminära kategorinamn. 
Här kan man enligt Bernard slå ihop ord och fraser som återupprepas eller liknar varandra. 
Det tredje steget var att särskilja de framkomna preliminära kategorierna detta gjordes 
genom färgmarkeringar. Här fortsatte analysen genom att vi åter igen läste igenom 
kategorierna som framkommit. I steg fyra såg vi som vår uppgift att finna svar samt 
erbjuda förklaringar till de frågor som uppstått.  

Etiska överväganden 
Författarna har enbart använt vetenskapliga artiklar. För att undvika feltolkning och 
förvanskning av material har båda författarna läst samtliga artiklar var för sig och därefter 
jämfört sinsemellan för att se att innehållet uppfattats på samma sätt. Vid översättning av 
artiklar har ordböcker och diskussioner mellan författarna skett för att undvika att något 
misstolkas på grund av språkbarriärer. Enligt Forsberg och Wengström, (2004) är det 
viktigt att samtliga artiklar i studien redovisas och att inga resultat undanhållas, även om 
de inte stödjer författarnas åsikt. 
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RESULTAT 

Resultatet presenterar informationens betydelse för patienten i det akuta skedet av en 
hjärtinfarkt. Efter sammanställning och bearbetning av datamaterialet framträder fem 
kategorier. Dessa kategorier var: �Patientens upplevelse av information�, �Sjuksköterskans 
roll vid information�, �Kommunikation mellan sjuksköterska och patient�, 
�Sjuksköterskans stöd till patienten� samt �Patientens oro och rädsla�. I tabellen nedan 
representeras varje artikel av en siffra. Artikelns siffra kan utläsas i Bilaga 1. 

       Tabell 2: Tabellen visar vilka artiklar som innehåller de olika kategorierna. 

Patientens upplevelse av information 
Erfarenhet från patienter som genomgått en hjärtinfarkt visade att de hade svårt för att ta 
emot för mycket information i den akuta situationen, då de befann sig i chockfasen. 
Patienterna upplevde att personalen var stressade och otydliga och de förstod inte 
fackspråket vilket ledde till att patienterna inte kunde ta till sig den information som gavs. 
Patienterna tyckte att sjuksköterskan inte gav tillräcklig information om deras situation och 
de tyckte att sjuksköterskan var mer fokuserad på sina arbetsuppgifter än att prata med 
patienten. Patienterna tyckte att sjuksköterskan inte frågade hur de ville ha det. De kände 
sig åsidosatta då sjuksköterskan hela tiden gjorde egna antaganden om deras behov och 
önskningar (Jackson, et al., 2000; McCabe, 2003; Steward, Davidson, Meade, Hirth, och 
Makrides, 2000). I flera av studierna påvisas patienternas upplevelse av att de fick för lite 
information om deras hjärtinfarkt. Informationen skulle vara mer omfattande, lättförstålig 
och detaljerad.  Ofta upplevde patienterna att informationen var generell och teknisk 
inriktad, istället för individuell och relevant för patienten.  Den generella informationen 
innehöll hjärtats anatomi, vad en hjärtinfarkt är samt riskfaktorer och livsstilsfaktorer 
relaterade till hjärtsjukdomar. Patienterna upplevde den generella informationen som 
viktig, men upplevde svårigheter i hur de kunde förankra den i sitt eget liv. En del 
deltagare visade på förvirring över att så mycket hände på en och samma gång under 
sjukhusvistelsen.  

 Artikel Patientens 
upplevelse av 
information 

Sjuksköterskans 
roll  

vid information 

Kommunikation  
mellan 

sjuksköterska  
och patient 

Sjuksköterskans 
 stöd 

 till patienten 

Patientens 
oro 

 och rädsla 

1 X   X X 
2   X   
3  X    
4 X     
5  X  X  
6     X 
7 X     
8 X  X   
9     X 
10    X X 
11 X   X  
12  X    
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Detta försvårade patienternas eftertänksamhet samt att ställa relevanta frågor till 
personalen. Många patienter uppgav att de var rädda för att ställa fel frågor och göra sig 
till åtlöje på grund av sin okunskap om hjärtinfarkt (Hanssen, Nordrehaug och Hanestad, 
2004). Anledningarna till varför patienter vill ha information skiljer sig åt. I analysen 
framkommer att en del vill ha information för att de vill känna att de kan göra något själva 
och ha möjlighet att kunna göra allt de kan för att bli bättre. En del patienter ville inte ha 
information om sitt tillstånd då de känner att detta inverkar negativt på deras oro och 
rädsla. För en del patienter hade det ingen större betydelse om de blev informerade eller 
inte. De kände att det inte förändrade situationen, eller att sjukdomen inte gick att påverka 
genom mer information. Patienterna hade en syn på sig själva som okapabla att förstå 
innerbörden av medicinska termer vilket leder till att vissa avstår från information och 
överlämnar ansvaret på vårdpersonalen. Majoriteten av patienterna upplevde att 
sjukhuspersonalen var empatiska och väldigt kunniga. De flesta var tillfreds med 
informationen som gavs i relation till det akuta omhändertagandet och behandlingen 
(Ågård, Hermerén och Herlitz, 2004; Hanssen, Nordrehaug och Hanestad, 2004). 

Sjuksköterskans roll vid information 
Sjuksköterskan har stor inverkan i sin roll som informatör. Genom att styra hur mycket 
information patienten får påverkas förutsättningarna för patientens rätt till 
självbestämmande, dess välmående och medgivande till omvårdnadsåtgärder. En 
maktobalans föreligger då sjuksköterskan är den som innehar kunskap om information och 
har möjlighet att bestämma vilken information som ska delges patienten. Det påvisades att 
patienterna behövde medicinsk information innan de var kapabla att känna sig tillfreds 
med vården. Genom att se till att patienterna är välinformerade har det visat sig att de 
känner sig tryggare i den situation som de befinner sig i. Alla individer är och fungerar 
olika, så även när det gäller informationsbehov och viljan att få veta. De flesta patienter 
vill ha information om sitt sjukdomstillstånd och har en uppfattning om att 
sjukvårdspersonal har en skyldighet att informera dem om detta. Att förse patienter med 
akut hjärtinfarkt med information om deras sjukdom och tillfrisknande har ett betydande 
samband med deras föreställningar av god livskvalitet. Det är troligt att patientens 
välbefinnande kan bli högre om de efterföljande hälsobehoven förbättras. 
 
Sjuksköterskan behöver hitta ett sätt att förmedla information av kvalitet för att möta och 
förstå vad patienten har för behov när det gäller information. Detta kan medverka till mer 
kunniga och kompetenta patienter som på så sätt kan medverka till deras eget 
tillfrisknande och hantera deras framtida hälsa. Det har betydelse hur personalen ger 
information samt i vilken miljö man förmedlar kunskap till patienten. Det är nödvändigt att 
för bästa resultat identifiera den bästa undervisningsstrategin i omvårdnaden. 
Sjuksköterskan skapar en miljö där dialog främjas mellan de professionella och patienten 
och för att identifiera den viktiga och relevanta informationen och överföra den till 
patienten och dess anhöriga. Att bli sakenligt informerad är förenat med en ökad insikt av 
sin sjukdom, minskad ångest samt en högre självpåverkan, som leder till bättre 
förutsättningar att påbörja ett hälsosammare liv. Information och utbildning är bara en 
aspekt som är viktig för patientens välbefinnande. Vårdandet, kontinuitet i vården och 
sjuksköterskans kompetens är andra viktiga faktorer som väger tungt när det gäller 
patientens tillfredställelse (Oterhals, Hanestad, Eide och Hanssen, 2006; Henderson, 2003; 
Ågård et. al., 2004; Larsson, Nelson, Gustafson och Batalden, 1996) 
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Kommunikation mellan sjuksköterska och patient  
Verbal och icke- verbal kommunikation har betydelse för hur patienten upplever 
sjuksköterskans information. När sjuksköterskan har ett sympatiskt förhållningssätt, 
verbalt och icke-verbalt, gentemot patienten så känner de stöd, förståelse och respekt. 
Deras känslor blir bekräftade och de blir sedda som en person av sjuksköterskan. En viktig 
del av omvårdnaden på en hjärtavdelning är informationsöverföringen.  Patienter hade 
svårigheter att utrycka sina känslor och symtom med ord, sjuksköterskan försöker då läsa 
av patienternas kroppsspråk och ansiktsuttryck, speciellt blicken i ögonen. Personalen 
upplevde att patienten kunde visa oro för återhämtning, familjen och deras framtida 
problem. Den första kontakten visar sig vara viktig för att utveckla en närmare relation till 
varandra där vikten ligger på att sjuksköterskan ger sig tid att finnas till för patienten.  
 
Resultatet visar att det är en viss skillnad i hur kvinnor och män uttrycker sina känslor. 
Kvinnor har lättare för att uttrycka sina känslor, medan män har en tendens att bygga upp 
en barriär och skojar mer om sin situation, som gör det svårare för sjuksköterskan att 
närma sig mannen känslomässigt.  Det beskrivs viktigt att sjuksköterskan försöker anpassa 
sig till varje patient och till den individuella situation som patienten befinner sig i just då. 
Det är viktigt att ha känsla för vad patienten är öppen för, att förmedla kunskap och 
information när patienten har förmåga att ta emot den. Att respektera patienterna är viktigt, 
då de själva måste ta ansvar och besluta hur de vill leva i framtiden. Då sjuksköterskan 
vårdar en patient med hjärtinfarkt vill de se till att patienten känner sig säker och fri från 
smärta så snabbt så möjligt. Sjuksköterskan vill att patienterna ska känna sig väl 
omhändertagna och att de är där för dem. De vill hjälpa patienterna att förstå vad som hänt, 
troliga konsekvenser av de inträffade och hur de kan reducera risken att det inträffar igen 
(Svedlund, Danielsson  och Norberg, 1999; MacCabe, 2003). 

Sjuksköterskans stöd till patienten 
Ur analysen framkommer patientens upplevelser av sjuksköterskans stöd. Tillfrisknande 
efter ett akut insjuknande i hjärtinfarkt kan bli mycket stressig för patienten och den första 
tiden är förknippad med en påtaglig trötthet. Att patienter får information på ett sådant sätt 
så att de förstår den och kommer ihåg den var viktigt. Mer individuell information 
framkom också som en viktig faktor i patientens välbefinnande under det akuta skedet av 
hjärtinfarkten. Patienten visar behov av känslomässigt stöd för att förstå prognosen som de 
bör få förklarat på ett språk som de förstår. Patienterna upplevde brist på emotionellt stöd 
från sjukvårdspersonalen och de tyckte att det var betydelsefullt att sjukvårdspersonalen 
lyssnade, hade tid och att de blev sedda, vilket gav kunskap och skapade trygghet. Det är 
av stor vikt att ge information/undervisning vid rätt tidpunkt. Det påvisades att 
sjuksköterskan bör anpassa informationen till patientens individuella behov och kapacitet 
för att öka patientens välbefinnande. All information får inte ges vid utskrivning då det kan 
upplevas förvirrande och bidra till att man inte kommer ihåg (Svedlund et. al., 2001; 
Stewart et. al., 2000; Stewart, et al., 2001; Oterhals et. al., 2006; Ågård et. al., 2004). 
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Patientens oro/rädsla 
Då patienten plötsligt insjuknar i hjärtinfarkt upplevs situationen traumatisk både psykiskt, 
fysiskt och socialt. I den akuta situationen när hjärtinfarkten sker framställs olika 
reaktioner, såsom ångest, osäkerhet, oro, ilska, kaos, rädsla och förnekelse. Osäkerhet och 
rädsla var de som framträdde mest. Patienterna uppgav att mer information kunde lindra 
deras rädsla och oro. Ängslan och oron präglar upplevelsen under en pågående hjärtinfarkt 
för den drabbade personen. Informationen och omvårdnaden till hjärtinfarktspatienten bör 
vara individuellt anpassad till den aktuella situationen. Kvinnorna upplevde att det kändes 
som att stå inför sin egen död i den akuta fasen av en hjärtinfarkt och att de kastades in i 
patientrollen utan förvarning, vilket de beskrev som ytterst obehagligt. Kvinnorna hade 
initialt svårt att ta till sig den information som gavs. De upplevde ett tillstånd av rädsla, 
osäkerhet och emotionellt kaos som grundades i deras okunskap och förståelse för vad de 
gick igenom. Oro och ångest är den vanligaste reaktionen hos patienten vid insjuknande i 
akut hjärtinfarkt, de tillhör de tidigaste av psykiska reaktioner som uppkommer. När 
informationen är bristfällig/svårförstålig skapar det oro och stress hos patienterna. 
Patientundervisning är en viktig del i omvårdnaden för de patienter som drabbas av akut 
hjärtinfarkt. Sjukvårdspersonal bör kunna identifiera de faktorer som är förknippade med 
hög oro och ångest för att lättare kunna hantera den stressande upplevelsen som 
hjärtinfarkt innebär. Sjuksköterskor observerade i vissa fall att patienter med oro hade 
svårt att samarbeta. De uppvisade ett beteende av misstrohet gentemot personalen genom 
att till exempel ta av syrgasmasken och vägra vården som gavs. Det framkommer olika 
strategier för att lindra oro. Sjuksköterskans vanligaste omvårdnadsstrategier var att ge 
information/undervisning, följt av en lugn och sansad kommunikation och att uppmuntra 
patienten till att kunna sätta ord på sina känslor sågs också som positivt (Moser, et. al., 
2003; Steward et. al., 2000; Lidell, Fridlund och Segersten, 1998; Svedlund et. al., 2001; 
Jackson et. al., 2000). 

Resultatsammanfattning 
Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskan inte alltid ger den information som 
patienten behöver eller som är aktuell för dennes specifika behov. Patienterna ville ha 
individuell information i det akuta skedet och inte generell information, där hjärtats 
anatomiska uppbyggnad beskrivs eller teknisk inriktad information. Sjuksköterskan bör ha 
en rak kommunikation med patienten och informationen ska ges på ett språk som är på 
patientens egen nivå av förståelse, så att patienten kan få svar på sina frågor. Flera studier 
visar på att det är av stor vikt hur man ger informationen och i vilken miljö man ger den 
för att den bäst ska förankras av patienten. Att ge information under intervjuer underlättar 
kommunikationen mellan sjuksköterska och patient då informationen förankras säkrare 
och blir mer mottaglig för patienten. Sjuksköterskans stöd till patienten är också en viktig 
faktor i omvårdnaden vid akut hjärtinfarkt, det lindrar oro och ångest och får patienten att 
känna en ökad tillit gentemot sjuksköterskan. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa informationens betydelse för patienten i det 
akuta skedet av en hjärtinfarkt. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturöversikt. 
Metodvalet som användes i denna litteraturstudie var enligt författarna bra då den var 
tydlig och lätt att följa. Den gav oss möjligheter att undersöka tidigare forskning, se 
bredden av ämnet och se behov av fortsatt forskning och detta har varit en grund och 
fördel för den valda metoden. Analysmetoden var också relevant då den gav möjlighet att 
på ett strukturerat sätt kategorisera patientens upplevelser av information i det akuta skedet 
av en hjärtinfarkt. Det har varit positivt att göra en litteraturöversikt då den med fördel 
skapar en överblick över ett visst område samt att den påvisar de kunskapsluckor som 
finns inom området. Nackdelen är att man inte kan ställa frågor till informanter, vilket man 
kunnat göra i en intervjustudie. Detta upplever vi också har varit anledningen till att vi ej 
fått konkreta svar på våra frågor. Vår förhoppning var att få ett så stort urval av 
informationens betydelse för patienten med hjärtinfarkt i det akuta skedet Vi har analyserat 
12 artiklar, 8 kvalitativa och 4 kvantitativa, vilket vi anser ger en ökad trovärdighet av 
resultatet. Vi hade från början tänkt exkludera artiklar äldre än sju år, men insåg snart att 
det fanns för få artiklar inom denna tidsram, författarna valde att söka artiklar från 1995 
och framåt. Då vi kategoriserade artiklarna, använde vi oss utav Burnads (1996) metod och 
ställde oss frågan �vad handlar texten om?�. Efter genomläsning och innehållsanalys av 
våra funna artiklar växte kategorier fram. Dessa var: Patientens upplevelse av information, 
sjuksköterskans roll vid information, kommunikation mellan sjuksköterska och patient, 
sjuksköterskans stöd till patient och patientens oro och rädsla.  
 
Författarna har i databearbetningen haft som avsikt att fokusera på tidigare kvalitativ 
forskning för att belysa patientens upplevelse av information i det akuta skedet av en 
hjärtinfarkt. Fyra kvantitativa artiklar baserade på intervjuer och frågeformulär har dock 
använts då dessa var relevanta för studiens syfte. Vi fann också, efter analys av de 
artiklarna som skulle ingå i vår litteraturöversikt, att studierna ofta var innehållsmässigt 
blandade, med det menar vi att de berörde patientens upplevelse av information både i den 
akuta och i rehabiliteringsfasen. Vid dessa tillfällen valde vi att använda oss utav det 
förstnämnda. Insamling och bearbetning av materialet har varit mer tidskrävande än vad vi 
hade planerat. Resultaten anses av författarna som tillförlitliga och trovärdiga då artiklarna 
som granskats är vetenskapliga. Författarna av studien har inte haft som avsikt att 
förvanska språket när de översatt resultatet från engelska till svenska. För att säkerställa 
trovärdigheten har författarna sammanställt alla artiklar i resultatet och presenterar dessa i 
bilagor. 
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Resultatdiskussion 
Det eftersträvades i denna studie att belysa informationens betydelse till patienter i det 
akuta skedet av en hjärtinfarkt, men behovet av att få information kan även dras till andra 
sjukdomstillstånd. Vi anser att det är av stor betydelse att sjuksköterskan har ett holistiskt 
synsätt då vederbörande vårdar en patient med hjärtinfarkt. Socialstyrelsens allmänna råd 
(SOSFS 1993:17) säger att sjuksköterskan har det primära ansvaret för omvårdnaden och 
det inkluderar att stödja och bistå patienten i de reaktioner som uppstår vid sjukdom.  
Fem olika kategorier framkom i resultatet. Dessa kategorier var: �Patientens upplevelse av 
information�, �Sjuksköterskans roll vid information�, �Kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient�, �Sjuksköterskans stöd till patienten� samt �Patientens oro och 
rädsla�.  

Patientens upplevelse av information 
Resultatet i denna studie visar att en bra information har stor betydelse för patienten som 
insjuknar i akut hjärtinfarkt, den har stor inverkan på patientens känslor av välbefinnande. 
Patienterna efterfrågade mer individuell information om just deras hälsotillstånd i studien. 
Informationen skall vara lättförstålig och inte innehålla medicinska termer, vilket i många 
fall leder till att det var svårare att förstå vad sjukvårdspersonalen ville förmedla. Svedlund 
et al.,(1999) betonar att sjuksköterskan vill hjälpa patienten att förstå vad som har hänt och 
att även kunna se konsekvenserna av sitt handlande. 

Sjuksköterskans roll vid information 
Vikten av kvalitet i patientinformationen är nu allmänt erkänd och en nödvändig kunskap 
för att utföra en god omvårdnad. I resultatet framkom det att sjuksköterskor inte alltid ger 
den informationen som patienten behöver, eller som är individuellt inriktad till just dem. 
Ofta är den generell och tekniskt inriktad. Det spelar en stor roll för patienten att känna att 
sjuksköterskan tar sig tid så att patienten känner sig bekräftad och sedd Larsson et al, 
(1996); Oterhals et al, (2006); Henderson (2003). 

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient 
Många patienter upplever att de första dygnen på sjukhuset som ett emotionellt kaos och 
de hade svårt att förstå vad som hade inträffat. Situationen av att plötsligt drabbas av en 
livshotande sjukdom leder ofta till att patienterna hamnar i ett kristillstånd. Detta styrks av 
Cullberg (1999) som kännetecknar den första fasen i ett kristillstånd av chock och kaos, 
patienterna är då dåligt mottagliga för information. Det är viktigt att man som vårpersonal 
är medveten om detta tillstånd och ger sig tid att vara hos patienten så att vederbörande 
kan känna närhet och trygghet. Det är av betydelse att vårdpersonalen uppträder lugnt och 
sakligt. I vår studie framkom det tydligt att det är viktigt hur man ger informationen och i 
vilken miljö man förmedlar den. Sjuksköterskan bör också försäkra sig om patienten 
förstår det som sägs. Patienter hög nivå av tillit till den information som ges av 
sjukvårdspersonal under den akuta perioden efter en hjärtinfarkt. Information från 
sjukvårdspersonal är väldigt högt rankad när det gäller att ge tilltro i den fas patienten 
befinner sig i efter den livshotande händelse de varit med om vilket stöds av resultaten i 
studien av Wiles och Kimmonth, (2001).  
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Sjuksköterskans stöd till patienten 
Att drabbas av akut hjärtinfarkt är förenat med oro och rädsla i den situationen som 
patienten befinner sig i och kommunikationen eller informationen försvåras till patienten. 
Det framkom i analysen av artiklarna att patienterna hade ett stort behov av stöd, råd och 
information. Om de är tillfredställda med informationen, så är det en viktig del i att uppnå 
en god livskvalitet. Sjuksköterskan har en betydelsefull uppgift vid mötet med patienten 
genom att skapa ett förhållningsätt som inger trygghet, närvaro och att se patienten som 
helhet vilket styrks av Cullberg, (1999); Scott och Thompson, (2003); Wilkin och 
Eamonn, (2003). Vårt resultat visar att kommunikationen är sjuksköterskans viktigaste 
redskap för att patienten skall kunna få förståelse för situationen och kunna se någon 
mening.  Patienterna hade ett stort behov av stöd, råd och information. Det är viktigt att 
sjuksköterskan i den krissituation, som patienten befinner sig i har förmågan att kunna 
stödja och informera patienten vid rätt tidpunkt Vidare bör han/hon förvissa sig om att 
patienten förstår den givna informationen. Det är viktigt att behandla patienten som en 
unik individ och därmed också ge individuella råd och individuell information, detta styrks 
av Jackson och Daly, (2003); Svedlund et al., (2000). 

Patientens oro och rädsla 
Patienterna som är nöjda med informationen upplevs ha bättre psykosociala resultat, 
mindre låga sinnesstämningssymtom och mindre ångest. Patienter som är mer tillfredställd 
med information följer också rekommendationer och behandlingen bättre. Detta bekräftas 
även i Torjesen och Smeby (2001), där de undersöker samband mellan tillfredställelse och 
olika informationsområden. I resultatet visar det sig att de som fått lite eller ingen 
information är mindre tillfredställda än de som fått svar på många av sina funderingar och 
frågor. Sammanhanget mellan lite information och mindre tillfredställd patient framträder 
tydligt.  

Slutsats 
I resultatet framkommer hur viktig informationen är för patientens välbefinnande då de 
insjuknar i akut hjärtinfarkt. De känslomässiga reaktionerna på hjärtinfarkten är många och 
tyder på att patientens upplevelser är individuella och bygger på tidigare erfarenheter. 
Arbetet var väldigt intressant och vi blev mer upplysta om att informationen har stor 
betydelse för patienten i den akuta situationen och i senare förlopp. I flera av studierna 
framgick det att de patienter som fått information som var rak och utan fackspråk, hade en 
snabbare återhämtning. När patienterna upplevde bristande stöd och att informationen var 
bristfällig, skapade den mer oro och stress hos patienten. Då sjuksköterskan strävar efter 
att ge patienten hjälp och stöd under det akuta insjuknandet av en hjärtinfarkt, anser vi att 
god information bör vara en självklar del i omvårdnaden. Vi upplever att informationen 
inte alltid tas på allvar av all vårdpersonal och vill med vår studie peka på de positiva 
effekter som informationen ger. Sjuksköterskan skall ha ett holistiskt synsätt vid vårdandet 
av en patient med hjärtinfarkt. Det är lätt att bara se till hjärtinfarkten och den medicinska 
sidan såsom fri venväg, läkemedel och syrgas samt den medicinsktekniska delen såsom 
uppkoppling av hjärtövervakning.  Som sjuksköterska kan det upplevas svårt att informera 
patienten i den akuta situationen när allt ska gå fort. Man får inte glömma av patienten som 
ligger på britsen med rädsla och oro över sitt liv. Det är av största vikt att patienten får en 
saklig och individuell information angående sin situation. 
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Förslag på fortsatt forskning 
Information och kommunikations träning bör tas upp mycket mera redan i utbildningen för 
sjuksköterskor, exempelvis med rollspel mellan sjuksköterskestudenterna så att de förstår 
betydelsen av adekvat information. Det finns mycket forskat om informationens betydelse 
i ett senare skede av hjärtinfarkt. I det akuta skedet av en hjärtinfarkt upplevde vi en 
begränsning i forskningen. Vi efterlyser mer forskning när det gäller patienters upplevelse 
av information, då vi anser att välanpassad information påverkar patientens välbefinnande 
positivt och förbättrar kvalitén på vården. 
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BILAGA 1-KVALITETSBEDÖMNING AV ARTIKLAR 

Artikelnummer, 
författare, år, 

tidskrift 

Titel Syfte Metod och 
deltagarantal 

Resultat 

1. Stewart, M m fl 
(2000). 
Journal of Advanced 
Nursing 

Myocardial 
infarction: 
survivors´and 
spouses´stress, 
coping and 
support 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka både 
patienter och deras 
anhörigas 
beskrivning av de 
olika stressfaktorer 
hjärtinfarkten gav 
upphov till, vilka 
copingstrategier de 
använder för att 
kontrollera stress 
samt det sociala 
stödet 

Metoden är 
kvalitativ.14 par 
deltog. De gick på 
stödgruppsmöten 
1 gång i veckan i 
sammanlagt 12 
veckor. 
Deltagarna skrev 
dagbok som sedan 
analyserades för 
att finna 
gemensamma 
teman 

Resultatet visar på en 
mängd stressfaktorer i 
dagligt liv som 
uppkommer efter 
hjärtinfarkt hos såväl 
patient som partner. 
Olika copingstrategier 
används för att hantera 
dessa. Författarna har 
en tydlig kategoriserad 
resultatbeskrivning 

2. Svedlund et.al., 
(1999) . Intensive 
and Critical care 
Nursing 
 

Nurses 
narrations about 
caring for 
inpatients with 
acute 
myocardial 
infarction. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
meningen av levda 
erfarenheter av att 
vårda patienter som 
haft akut hjärtinfarkt 

Kvalitativ. 
Intervjustudie 
med 34 personer. 
4 män och trettio 
kvinnor 

Sjuksköterskorna 
beskrev hur patienterna 
distansierade sig och 
hur patienterna inte 
ville förstå vad 
konsekvenserna kunde 
leda till. 

3. Larsson. et.al. 
(1996). International 
Journal for Quality in 
Health Care 
 

The relationship 
between 
meeting 
patients´ 
information 
needs  and their 
satisfaction with 
hospital care 
and general 
health status 
outcomes 

Syftet med studien 
var att avgöra om det 
är ett sammanhang 
mellan patientens 
behov av information 
och absoluta 
tillfredställelse av 
vården och deras 
allmänna hälsostatus 

Kvantitativa medel. 
Intervjustudie där 
167 med akut 
hjärtinfarkt deltog i 
studien. 

Att möta patientens 
informationsbehov är 
positivt och betydande 
och ett mått på 
patienttillfredställelse. 

4. Hanssen, T , et. al. 
(2005). 
European Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 

A qualitative 
study of the 
informationneed
s of acute 
myocardial 
infarction 
patients, and 
their preferences 
for follow-up 
contact after 
discharge. 

Studiens syfte var att 
undersöka 
informationsbehovet 
hos patienter med 
hjärtinfarkt 

Metoden är 
kvalitativ och en 
intervjuguide har 
använts. 14 
patienter deltog 
och dessa delades 
in i tre grupper. 
Två kvinnor och 
12 män deltog. 

Resultatet i studien 
redovisas i form av tre 
huvudrubriker. Dessa 
innefattar 
sjukhusvistelsen, tiden 
hemma och 
uppföljningen.  Vem 
som säger vad framgår 
inte. 



 

  II

5. Oterhals, et.al. 
(2006). European 
Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 

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

Att undersöka och 
beskriva förhållande 
mellan att ta emot 
information och 
tillfredställelse med 
hälso-sjukvård efter 
en akut hjärtinfarkt 

Kvantitativ studie. 
Enkätstudie, 
frågeformulär, där 
111 patienter med 
hjärtinfarkt 
följdes upp 

En stor del av 
patienterna var nöjda 
med deras hälsovård 
och  mera information 
hade patienterna antytt 
att de ville ta emot. 
Den informationen de 
ville ha var , vad en 
hjärtinfarkt orsakades 
av och hur de kunde 
förhindra en ny. 

6. Moser,D, 
et.al.(2003). 
Intensive and Critical 
care Nursing 
 

Critical care 
nursing practice 
regarding 
patient anexiety 
assesment and 
management 

Syftet med studien 
var att identifiera de 
kliniska kännetecken 
som sjuksköterskor 
inom akutsjukvård 
anser vara 
utmärkande när det 
gäller oro hos 
patienter som har 
allvarlig sjukdom. 

Metoden är 
kvantitantiv.2500 
sjuksköterskor var 
slumpvis utvalda. 
593 deltog i 
studien som 
baserades på 
frågeformulär. 

Resultatet påvisar att 
akutsjuksköterskorna 
identifierade olika 
slags oro hos 
patienterna. Det 
vanligaste sättet att 
lindra oro var med 
information eller 
förebygga med 
farmaka. 

7. Jackson, D, et. al. 
(2000). 
Journal of Advanced 
Nursing 

Women 
recovering from 
first- time 
myocardial 
infarction: a 
feminist 
qualitative 
study. 

Undersöka 
erfarenheter av 
tillfrisknandet efter 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ, 
intervjuer med 10 
kvinnor. 7,14,21 
dagar efter 
utskrivning från 
sjukhuset 

Tillfrisknandet 
upplevdes som en 
komplicerad  process. 
Tillförlitlig information 
som inledningsvis 
karaktäriserades av oro, 
rädsla. 

8. McCabe, C 
(2004). 
Journal of Clinical 
Nursing 

Nurse-patient 
communication 
an exploration 
of patient´s 
experiences 

Utveckla och 
producera uttalanden 
relaterat till patienters 
erfarenheter av hur 
sjuksköterskor 
kommunicerar. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Fyra teman framkom, 
de var brist i 
kommunikationen, 
närvaro, empati och 
vänliga sjuksköterskor. 

9. Lidell, E m fl 
(1998). 
Vård I Norden 

Myocardial 
infarction 
patients´anxiety 
along the life 
span and 
interrelationship 
with self-
concept 

Syftet med studien 
var att undersöka 
självupplevd oro i 
samband med 
hjärtinfarkt 

Metoden är 
kvantitativ.  
2 frågeformulär. 
82 patienter .  
9 kvinnor, 72 
män. 2 grupper 
med 1-8 års 
distans till 
hjärtinfarkt. 

Resultatet redovisas 
som jämförelse mellan 
frisk och 
hjärtinfarktsgrupp. 
Ökad oro påvisades 
mellan 56-65 års ålder 

10.Svedlund, M. et.al 
(2001). 
Journal of Advanced 
Nursing 
 

Women´s 
narratives 
during the acute 
phase of their 
myocardial 
infarction 

Syftet med studien 
var att belysa mening 
och upplevelser av 
kvinnor som  
drabbades av akut 
hjärtinfarkt 
 

Metoden är  
kvalitativ. 
Intervjustudie  
med 10 kvinnor i 
nära samband 
med insjuknandet 
i  
hjärtinfarkt. 
 

Resultatet kan relateras 
till hur kvinnan 
upplever att bli vårdad 
för sin hjärtinfarkt. Tre 
teman återfinns med 2 
subteman var. 
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11. Ågård, A.,  
Hermerén, G., och 
Herlitz, J. (2004). 
Heart & Lung 

When is a 
patient with 
heartfailure 
adequately 
informed? A 
study of 
patients´knowl
edge of and 
attitudes 
towards 
medical 
information 

Utforska patientens 
kunskap kring 
hjärtsjukdom och 
deras attityd till 
medicinsk 
information samt 
fastställa 
patientrelaterade 
faktorer som kan 
hindra att deras 
kunskap ökar 

Kvalitativ, Grounded 
theory. 40 patienter i 
olika stadier i sin 
sjukdom valdes ut att 
deltaga. 
Semistrukturerade 
intervjuer användes 
vid datainsamling. 

Många patienter hade 
begränsad kunskap om 
sin sjukdom, men 
dessa hävdade ändå att 
de var nöjda med 
informationen. Vissa 
verkade acceptera, inte 
bry sig eller vara 
medveten om sin 
bristande insikt. 

12. Henderson, S. 
(2003). 
Journal of Clinical 
Nursing 

Power 
imbalance 
between 
nurses and 
patients: a 
potential 
inhibitor of 
partnership in 
care. 

Undersöka och 
beskriva 
sjuksköterskor och 
patienters syn på 
kompanjonskap 
inom omvårdnad på 
sjukhus. 

Kvalitativ, Grounded 
theory, Strategiskt 
urval, 33 
sjuksköterskor deltog 
och 32 patienter. 
Djupintervjuer 
gjordes med 
deltagande 
observation. 

Få sjuksköterskor 
visade sig villiga att 
delge patienter 
tillräckligt med 
information för att 
göra dem delaktiga i 
beslutfattandet, de 
ansåg sig veta bäst. 
Detta skapade 
maktobalans. 


