
Abstrakt 
Inledning: PTCA är ett kirurgiskt ingrepp och betyder perkutan transluminal 
koronar angioplastik, denna metod används för att vidga förträngningar i hjärtats 
kranskärl. 
Syftet: Var att belysa patienters upplevelser av livskvalitet, samt behov av stöd i 
samband med PTCA. Våra frågeställningar var hur patienten upplevde tiden före 
och efter PTCA, hur patienternas livskvalitet påverkades samt vilket behov av 
stöd och omvårdnad patienterna hade i samband med ingreppet? 
Metod: Systematisk litteraturstudie som baserades på 17 artiklar. 
Resultat: Presenteras i två huvudkategorier, patienters upplevelser före samt efter 
ett PTCA ingrepp. Kategorierna innefattar underkategorier vilka var: känslor, 
copingstrategier, livskvalitet, genusperspektiv, information/stöd. Resultatet visade 
att större delen av patienterna kände oro och ångest både före och efter ingreppet. 
Kvinnor kände i större utsträckning mer oro och ångest än män. För att hantera 
situationen använde patienterna olika copingmekanismer, vissa tog tag i 
problemet och accepterade sin sjukdom medan andra sköt bort problemen och 
låtsades att de inte fanns. De flesta patienterna uppgav att de fått god information 
både innan och efter ingreppet, dock hade patienterna åsikter om hur 
informationen kunde förbättras.  
Slutsats: Resultatet visade på brister i eftervården av PTCA patienter. Genom att 
förbättra eftervården av denna patientgrupp kan troligen deras psykiska- samt 
fysiska livskvalitet förbättras. 
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Bakgrund 

Enligt socialstyrelsen avled år 2006, totalt 91 271 personer i Sverige. Av dessa 

dog drygt 38 000 personer av hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärtinfarkt är den största 

anledningen till plötslig död och hjärt- och kärlsjukdomar är det absolut största 

folkhälsoproblemet i Sverige. De största riskfaktorerna bakom hjärt- och 

kärlsjukdom är ärftlighet, högt blodtryck, höga blodfetter, bukfetma, diabetes och 

rökning. Men även levnadsvillkor så som negativ stress, oro, depression och 

sömnlöshet påverkar hjärtat negativt och höjer risken för hjärt- och kärlsjukdom. 

De senaste decennierna har dock, tack vare forskningens framsteg, insjuknande 

och död i hjärtinfarkt minskat kraftigt (Hjärt & lungfonden, 2008).  

 

För att begränsa skadorna på hjärtats vävnader och minska dödligheten vid akuta 

kranskärlssjukdomar är en snabb diagnostisering och behandling helt avgörande 

för patientens överlevnad (Wallentin, 2005, s. 81-84).  

 

Tekniker som används för vidgning av förträngningar (stenoser) i hjärtats 

koronarkärl benämns med ett samlingsnamn percutan coronar intervention (PCI). 

Den vanligast förekommande tekniken är PTCA eller ballongvidgning som 

ingreppet även kallas (Persson, 2003, s. 100-101). År 1977 gjordes det första 

PTCA ingreppet i USA, där har metoden under åren utvecklats snabbt medan 

utvecklingen i Sverige gått lite långsammare. I Sverige utfördes det första PTCA 

ingreppet 1982 och under 1990- talet har utvecklingen gått framåt även här 

(Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik [SBU], 1998, s. 26-27). 

Forskning har visat att tidiga kateterburna ingrepp som PCI och kirurgiska 

ingrepp som Coronary Artery Bypass Surgery (CABG) har störst effekt på 

tilltäppta kranskärl, vilket gjort att dessa tekniker ökat kraftigt under 1990- 2000 

talet (Wallentin, 2005, s. 17-18). Av det totala antalet koronar ingrepp som idag 

utförs, står PTCA för cirka 50-60 procent (Persson, 2003, s. 100-101).  

 

Målet med ett lyckat PTCA ingrepp är att symtomen skall minska och att 

patienten skall få en förbättrad livskvalitet (Kattainen, Meriläinen & Sintonen, 

2005). 
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Oro, ångest och depression är emotionella förändringar som är mycket vanliga 

bland patienter som drabbats av en hjärtinfarkt (Stewart et al. 2000). På vilket sätt 

patienter uttrycker sin oro och ångest samt hanterar beskedet om sin sjukdom 

varierar kraftigt från individ till individ (Fridlund, 1998, s. 27-45).  

 

Inom den psykologiska forskningen diskuteras att oro kan fungerar som en coping 

mekanism (Billing, 2000, s. 25). Med coping menas hantering och bemästring av 

svåra situationer. Copingstrategier benämns inom den psykodynamiska 

teoribildningen som hanteringsmekanismer som hjälper patienten att hantera 

händelser och kriser i det vardagliga livet. Beroende på tidigare livshistoria så 

handlar patienter olika i akuta situationer (Norberg et al, 1997, s. 50-51). 

 

Cullberg (2005) anser att kriser drabbar de flesta människor någon gång under 

livet. Författaren menar att det är fyra perspektiv som är viktiga att tänka på i den 

emotionella krissituationen, vilken den utlösande situationen/händelsen är, vilken 

inre privat betydelse händelsen har för den drabbade, vart den drabbade befinner 

sig i livet (vilken livsperiod) och hur det sociala nätverket ser ut för den som 

drabbats. Vidare beskriver Cullberg att både utvecklingskriser och traumatiska 

kriser är viktiga för individens utveckling och mognad (Cullberg, 2005, s. 41-48).  

 

Aron Antonovsky menar att människor har olika förutsättningar att klara av och 

hantera olika situationer. Författaren beskriver sin teori, känsla av sammanhang 

(KASAM) som innebär stark begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet definieras av hur personen upplever inre och yttre stimuli, det vill 

säga att ha insikt och en förmåga att kunna förstå vad som händer i den yttre och 

den inre världen. Hanterbarhet definieras av vad personen kan tänkas ha för 

resurser till sitt förfogande och hur denne tacklar de krav som ställs vid 

påfrestningar. Meningsfullhetens innebörd är vad som är viktigt i en persons liv, 

att finna glädje i det den gör. För att en person skall få ett starkt KASAM krävs 

det att denne har bra generella motståndsresurser (GMR) vilket innebär jagstyrka. 

Författaren skriver vidare att en person med ett starkt KASAM har lättare att klara 

av svåra händelser eller spänningar (stressorer) innan dessa utlöser stress, medan 

en person med svagt KASAM har svårt att hantera dessa (Antonovsky, 1996, 

s.12-13, 37-41, 160-174).  
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För att få en god livskvalitet bör patienter som genomgått ett PTCA ingreppet 

göra vissa livsstilsförändringar, men för många patienter kan fysiska och psykiska 

hinder medföra problem att genomföra dessa. Det är viktigt att sjuksköterskan har 

kunskap om patienters upplevelser vid ett PTCA ingrepp för att kunna stödja 

patienterna både före, under och efter ingreppet.  
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Syfte 

Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av livskvalitet, samt behov 

av stöd i samband med PTCA.  

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever patienten tiden före och efter ett PTCA ingrepp?  

2. Hur påverkas patienternas livskvalitet? 

3. Vilket behov av stöd och omvårdnad har patienterna i samband med detta    

     ingrepp? 

 

 

Metod 

Med en litteraturstudie menas att den funna litteraturen inom det utvalda området 

kritiskt granskas och sedan sammanställs. Litteraturstudier skall bygga på aktuell 

forskning (jfr. Forsberg & Wengström, 2006, s. 29-30). Denna litteraturstudie 

grundas på vetenskapliga artiklar av både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Artiklarna har kritiskt granskats och värderats. Studier som bedömts svara mot 

syftet och av vara av tillfredsställande vetenskaplig kvalitet har sammanställts i 

resultatet.  

 

Litteratursökning 

Artiklarna har sökts fram från databaserna PubMed och Cinahl. Sökningen av 

artiklarna har skett systematiskt, till viss del med MeSH termer, samt även med 

viss frisökning från referenslistor. Kombinationer av sökorden passades ihop för 

att de med stor rimlighet skulle ge träffar på artiklar väsentliga för syftet och även 

ge ett tillfredsställande antal träffar. Sökorden som använts är: percutaneous 

transluminal coronary angioplasty, experience, support, needs, coping samt QOL 

(quality of life). Sökningarna, sökorden samt antal träffar presenteras i tabell 1. 

Siffror som i tabellen anges med fet stil indikerar artiklar som tagits med för 

granskning. Siffran anger också i vilken databas och med vilken kombination av 

sökord som artikeln först påträffades. Manuell sökning av litteratur till 

bakgrunden har utförts på Mittuniversitets bibliotek i Sundsvall. 
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Tabell 1. Tabellöversikt, sökord, antal träffar, sökmotorer samt antal utvalda 

artiklar. 

Sökdatum 2008-09-16 PubMed Cinahl via  
EBSCO 

Limits Published in the last ten 

years*** 

Published from 1998-

2008*** 

1: Percutaneous transluminal coronary 

    angioplasty 

14574 2974 

2: Experience** 139515 42354 

3: Support** 2488784 71892 

4: Needs** 91728 40852 

5: Coping 33180 11723 

6: QOL (Quality of life) 8179  

1 AND 2 
 

645 68 

1 AND 2 AND 3 
 

122 5* 

1 AND 2 AND 3 AND 4 
 

2*  1 inkluderad 
artikel   

1* 

1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 
 

1* 0 

1 AND 5 21*  8 inkluderade 
artiklar  

9*  2 inkluderade 
artiklar   

1 AND 6 19*  2 inkluderade 
artiklar 

7* 

Frisökning från artiklars referenslistor  3 inkluderade artiklar 1 inkluderad artikel 

 

 

Inklusions- och exlusionskriterier 

Artiklar som var skrivna på engelska, fanns i fulltext och handlade om patienters 

upplevelser av livskvalitet, samt behov av stöd i samband med PTCA 

inkluderades. Exlusionskriterier var artiklar som var äldre än tio år, vars abstrakt 

inte överensstämde med syfte och frågeställningarna, samt även artiklar med låg 

kvalitet. 

* Antal träffar som gått vidare till granskning anges med fet stil. 
 
** Dessa kunde ej ersättas med MeSH termer. Fritextsökning gjordes på dessa ord eftersom de 
kändes viktiga för litteraturstudien. 
 
***Dessa limits valdes på grund av att senare forskning är intressantast för studien. 
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Klassificering och värdering 
 
Artiklarna har klassificerats och värderats in i olika grupper enligt den modell 

som statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik har använt (Statens 

beredning för utvärdering av medicinsk metodik [SBU], 1999, nr4, s. 15-16, 48-

49). Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av artiklar med kvantitativ 

metod bedömdes enligt följande; 

C = Står för randomiserad kontrollerad studie vilket menas vara en prospektiv 

studie som slumpvis har fördelat patienterna till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

P = prospektiv studie är en typ av studie där en jämförelse görs mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper utan slumpmässig fördelning. 

R = I retrospektiv studie analyseras historiskt material med hjälp av förslagsvis 

journalhandlingar. 

L = I litteraturöversikten bygger på litteraturgenomgång, som bäst genom 

systematisk litteraturgranskning. Resultatet redovisas i analyserande 

kunskapssammanställning. 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av artiklar med kvalitativ metod 

bedömdes enligt följande; 

K = I kvalitativ studie analyseras data som har inhämtats via intervjuer, 

observationer eller berättelser i syfte att fördjupa förståelsen för studerade 

fenomen såsom upplevelser eller erfarenheter hos individen. Varje artikel har efter 

klassificeringen värderats efter sin vetenskapliga kvalitet enligt en trestegsskala 

indelad i hög (I), medel (II) och låg (III). Detta kan även ses i bilaga 2. 

 

Bearbetning av studierna 

Bearbetningen av artiklarna har genomförts i tre faser, i likhet med den modell 

som statens beredning för medicinsk utvärdering tidigare har använt 

(Statensberedning för utvärdering av medicinsk metodik [SBU], 1999, nr4, s. 16-

17). 

 

Fas 1 

En första bedömning av artiklarna utfördes genom att samtliga titlar och abstrakt 

lästes. Antalet artiklar som bedömdes var 43 stycken i Pubmed, 22 stycken i 
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Cinahl samt 4 stycken från frisökning. Vissa artiklar fanns i både Pubmed och 

Chinahl. Artiklar som passade in på syftet eller omnämnde ämnet söktes upp i 

fulltext och laddades ner eller skickades efter. Därefter skrevs artiklarna ut för 

ytterligare granskning. 

 

Fas 2 

I fas ett valdes 20 artiklar ut, dessa lästes igenom och jämfördes med 

inklusionskriterierna. Artiklar som var relevanta för syftet eller omnämnde ämnet, 

samt motsvarade inklusionskriterierna gick vidare till fortsatt granskning. 

Granskningen av artiklarna utfördes med hjälp av en granskningsmall för att 

kunna bedöma om dess kvalitet var hög, medel eller låg, samt för att sedan kunna 

bedöma om de skulle inkluderas eller exkluderas, se bilaga 2 och 3. 

 

Fas 3 

I denna fas lästes de 20 artiklarnas resultat igenom upprepade gånger av oss båda. 

Slutligen inkluderades 17 artiklar. Tre artiklar exkluderades på grund av att de ej 

svarade mot syftet. Inkluderade och exkluderade artiklar redovisas i ett 

analysschema, se bilaga 1a och 1b. Artiklar som genomgått den slutliga 

bedömningen sammanställdes och redovisas i löpande text i resultatet samt i 

tabellform, se bilaga 1a (jfr. Statens beredning för utvärdering av medicinsk 

metodik [SBU], 1999, nr4, s. 16-17). 

 

Analys  

Efter att granskningen av artiklarna genomförts lästes de igenom ytterligare. 

Därefter sorterades resultaten efter framträdande begrepp. Detta för att lättare 

kunna se det gemensamma i studiernas resultat. Av de framträdande begreppen 

bildades två huvudkategorier och under dessa skapades sedan nio subkategorier, 

som kunde härledas till syfte och frågeställningar. De huvudkategorier och 

subkategorier som skapats presenteras i tabell 2. Huvudkategorierna 

sammanställdes sedan i resultatet (jfr. Forsberg & Wengström, 2003, s. 146, 147). 
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Etiska överväganden 

Omvårdnadsforskaren har ett ansvar att följa de etiska riktlinjer som gäller för 

forskare. Dessa riktlinjer skall gälla igenom hela forskningsprocessen (jfr. 

Forsberg & Wengström, 2003, s. 73-74). I denna litteraturstudie finns artiklar 

medtagna som saknar granskning av etisk kommitté. I några artiklar har det tagits 

hänsyn till anonymitet, i andra artiklar har författarna sökt tillstånd hos ledningen 

för den aktuella avdelningen där studien genomförts. I denna litteraturstudie har 

dock hänsyn tagits till om författarna till artiklarna fört ett etiskt resonemang eller 

ej.  

 

Resultat 

Denna litteraturstudie baseras på 17 granskade och analyserade artiklar (Bilaga 

1a). Av de artiklar som inkluderats i litteraturstudien var tio kvantitativa och sju 

kvalitativa. Fem artiklar var från Sverige, fyra från Australien, tre från Holland, 

två från USA en vardera från Finland, England och Tyskland. Vidare så bedömdes 

tio stycken artiklar vara av hög kvalitet och sju stycken av medelkvalitet. Vid 

analysen av studierna identifierades två huvudkategorier samt subkategorier 

(Tabell 2). Vissa artiklar återkommer under flera kategorier och redovisas i 

respektive kategori efter dess vetenskapliga kvalitet indelad i hög (I), medel (II) 

och låg (III), se bilaga 2. Dessa artiklar beskrivs i sin helhet den första gången de 

presenteras, därefter refereras endast till författaren. I resultattexten benämns 

deltagarantalet inom parentes. 

 

Tabell 2. Kategorier och sub-kategorier identifierade genom granskning av 

artiklarna.  

Kategorier Sub-kategorier 
Patienters upplevelser före PTCA Känslor 

Copingstrategier 

Genusperspektiv 

Information/stöd 
Patienters upplevelser efter PTCA Känslor 

Copingstrategier 

Livskvalitet 

Genusperspektiv 

Information/stöd 
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Patienters upplevelser före PTCA 

I denna kategori återfinns åtta studier, dessa studier är uppdelade på 

subkategorierna: känslor, copingstrategier, genusperspektiv samt 

information/stöd.  

 

Känslor 

Higgins, Dunn och Theobald (2001) genomförde en kvalitativ studie av hög 

kvalitet där syftet var att beskriva patienters upplevelser inför ett PTCA ingrepp. 

Studien utfördes genom intervjuer med patienter från en kardiologavdelning samt 

en intensivvårdsavdelning (N=11). Patienterna beskrev en stark oro som kunde 

relateras till både en rädsla inför ingreppet samt att deras tillstånd var av 

livshotande karaktär. Patienterna kände sig maktlösa eftersom deras bröstsmärta 

gjorde att de måsta ligga på sjukhus samt att bröstsmärtan styrde deras liv. Den 

gemensamma uppfattningen bland patienterna var att förberedelsetiden inför 

PTCA var mycket ångestframkallande.  

 

Lundén, Bengtson och Lundgren (2006) belyste i en kvalitativ studie av hög 

kvalitet patienters erfarenheter under och efter en PCI. Författarna intervjuade 

patienter (N=14) angående deras upplevelser under och efter PCI behandlingen. 

Författarna fann i dessa intervjuer att vissa patienter kände en oro och ångest inför 

ingreppet. Patienterna tyckte att det kändes olustigt att en kateter skulle föras in i 

deras hjärta. Andra patienter beskrev en oro inför framtiden och oro för hur 

sjukdomen skulle påverka deras framtid, arbete samt ekonomiska situation.  

 

I en kvalitativ studie som håller hög kvalitet utförd av Lyons, Fanshawe och Lip 

(2002) undersöktes bland annat patienters förväntningar och erfarenheter i 

samband med ett PTCA ingrepp (N=17). Genom intervjuer uppgav de flesta 

patienterna att de kände oro och ängslan eftersom det var en operation de skulle 

genomgå. Vissa patienter uppgav att de kände en oro för att dö i samband med 

ingreppet. Andra patienter beskrev att de kände sig oförberedd inför det faktum att 

de skulle vara vaken under ingreppet.  

 

I en kvantitativ studie med hög kvalitet av Lenzen, Gamel och Immink (2002) 

undersökte författarna om det fanns skillnader vad gäller oro/ångest och 
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välbefinnande mellan patienter (N=46) som skulle genomgå sin första PTCA med 

patienter (N=40) som skulle göra en re- PTCA (återupprepat PTCA ingrepp). Det 

framkom att de patienter som skulle genomgå en re-PTCA kände en större oro 

samt ett sämre välbefinnande före ingreppet än de som skulle genomgå sitt första 

PTCA ingrepp. Det fanns dock enligt författarna inte någon större statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna. Den stigande oron och ångesten bland re-

PTCA patienterna kunde enligt författarna bero på att dessa patienter inte trott att 

symtomen skulle komma tillbaka efter det första ingreppet. När patienterna insett 

att deras stenos (tilltäppning i ett kärl) kunde återkomma så påverkade deras 

framtidstro negativt, trots allt såg de fram emot att förhoppningsvis bli fri från sin 

bröstsmärta. 

  

I en kvantitativ studie av hög kvalitet av Bengtsson, Karlsson och Herlitz (2008) 

gjordes en jämförelse mellan patienter som genomfört en re-PTCA (N=562) med 

patienter som stod på väntelista för re-PTCA (N=154). Patienter som fortfarande 

stod på väntelistan för eventuell re-PTCA visade en statistisk signifikant högre 

känsla av oro, depression, rastlöshet samt en större svårighet att fatta beslut än de 

som genomgått ingreppet.  

 

Copingstrategier 

I tidigare beskriven studie av Higgins, Dunn och Theobald (2001) uppgav 

patienterna att PTCA ingreppet var en omtumlande, mycket ångestfylld händelse. 

Stöd från närstående beskrevs av patienterna som en copingmekanism, vilken 

hjälpt dem genom processen innan PTCA ingreppet. Andra copingmekanismer 

som patienterna uppgav att de använde sig av var till exempel, accepterande av sin 

situation, sätta tilltro till doktorn samt gud och det som händer det händer.  

 

Echteld, van Elderen och van der Kamp (2000) belyser i sin kvantitativa studie av 

medel kvalitet två olika copingmekanismer. I studien jämfördes en 

undersökningsgrupp som innefattade patienter som stod på väntelista inför ett 

PTCA ingrepp (N=122) med en kontrollgrupp bestående av friska individer 

(N=91).  Resultatet i denna studie visade att undersökningsgruppen övervägande 

använde sig av avoidant coping (sköt bort problemet och låtsades att det inte 
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fanns) för att hantera sin situation medan de i kontrollgruppen använde sig av 

approach coping (tog tag i problemet och löste det).  

 

Genusperspektiv 

I tidigare beskriven studie av Lenzen, Gamel och Immink (2002) kom författarna 

fram till att kvinnorna kände mer oro, depression, förtvivlan och social hämning 

samt mindre välmående än männen i samma studie. Kvinnorna upplevde också 

enligt författarna sin sjukdom som ett handikapp i större grad än männen. 

   

I en studie av Echteld, van Elderen och van der Kamp (2000) som tidigare 

presenterats beskriver författarna att kvinnorna i studien, i större utsträckning än 

män, upplevde hjärtrelaterad stress. På grund av detta uppfattade kvinnorna sin 

hjärtsjukdom som mer allvarlig och livshotande.  

 

Kattainen, Meriläinen och Jokela (2004) beskriver i sin kvantitativa studie av hög 

kvalitet PTCA samt CABG patienters behov av hälsorelaterat informationsstöd. 

Patienterna ansåg att det var viktigt med information både före och efter 

ingreppet. I PTCA gruppen så uppgav kvinnorna att de hade störst behov av 

information innan ingreppet medan männen ansåg att de hade störst behov av 

information efter ingreppet. 

 

Information/stöd 

I tidigare presenterad studie av Lenzen, Gamel och Immnik (2002) beskriver 

författarna att de patienter som hade genomgått en re- PTCA fått samma 

information inför ingreppet, som de patienter som skulle genomgå sitt första 

PTCA ingrepp. Författarna ansåg dock att re- PTCA patienter var i större behov 

av emotionellt stöd än av information om själva ingreppet. 

    

I Odell, Grip och Hallbergs (2005) tidigare beskrivna studie ansåg patienterna att 

de inte fick den information som de tyckte sig behöva. De ansåg att personalen 

inte hade berättat att stenosen kunde återkomma. Författarna till studien anser att 

det i många fall var svårt att uppfatta hur mycket patienterna tagit till sig av den 

information som de fått, samt hur mycket de har tagit till sig av den givna 

informationen 
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I tidigare beskriven studie av Higgins, Dunn och Theobald (2001) framhöll 

patienterna vikten av att vara välinformerad inför ett PTCA ingreppet. Patienterna 

beskrev att de fick information angående ingreppet genom samtal med doktorn, 

genom informationsblad, samt från patienter som redan genomgått en PTCA. Den 

viktigaste informationen ansåg patienterna att de fått av den ansvarige doktorn. 

Patienterna uppgav att den enda informationen de fått av sjuksköterskan var ett 

informationsblad som de själva fick läsa. De ansåg att sjuksköterskan kunde ha 

varit mer stöttande och tydlig i sin information. 

 

Patienters upplevelser efter PTCA 

I denna kategori återfinns 13 studier, dessa studier är uppdelade på 

subkategorierna: känslor, livskvalitet, copingstrategier, genusperspektiv samt 

information/stöd. 

 
Känslor 

I tidigare beskriven studie av Lundén, Bengtson och Lundgren (2006) fann 

författarna att patienterna kände en stor lättnad när ingreppet var gjort och att de 

var tacksamma för att deras tillstånd gick att bota. Vidare beskrev patienterna en 

lättnad över att de under ingreppet kunde lägga sitt välmående i någon annans 

händer och att de känt sig trygga under ingreppet eftersom atmosfären i 

arbetslaget var så bra. Några patienter upplevde ryggsmärta och obehag av att ligg 

stilla efter ingreppet.  

 

Odell, Grip och Hallberg (2005) har genomfört en kvalitativ studie av 

medelkvalitet där syftet var att klargöra patienters besvär efter en re-stenos. 

Studien utfördes genom intervjuer med patienter (N=9) som haft en eller flera re-

stenoser efter ett PTCA ingrepp. Patienterna uppgav att de kände en ovisshet inför 

framtiden, de uppvisade en stor oro för att drabbas av ytterligare stenoser. Många 

patienter kände även att de var tvungna att försöka dämpa sina anhörigas oro och 

att de måste trösta och uppmuntra dem. En del patienter beskrev att de inte ville 

visa sig svag inför sina anhöriga, därför följde de med på aktiviteter trots att de 

egentligen kände sig trötta och behövde vila. Andra patienter anklagade sig själv 
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för sin sjukdom och kände att de måste ha gjort något fel eftersom de fått en re-

stenos.  

 

Kimble och King (1998) har genomfört en kvantitativ studie av medelkvalitet där 

författarna genom intervjuer undersökte patienters bieffekter av PTCA ingreppet. 

I studien ingick patienter som genomgått ett lyckat PTCA ingrepp (N=62). 

Resultatet visade att många patienter hade känt bröstsmärta vid några tillfällen 

efter ingreppet. Trots detta ansåg patienterna att bröstsmärtan blivit betydligt 

mindre och att den infann sig mer sällan. Den största negativa sidoeffekten av 

PTCA ingreppet var att patienterna kände smärta och obehag från insticksstället i 

ljumsken under sjukhustiden Väldigt få patienter som medverkade i studien kände 

oro och ångest efter ingreppet. I det stora hela ansåg de flesta patienterna att 

PTCA ingreppet varit positiv.  

 

Coping strategier 

I tidigare beskriven studie av Lundén, Bengtson och Lundgren (2006) fann 

författarna två framträdande begrepp vad gäller patienternas sätt att hantera 

viloperioden efter ingreppet. Att acceptera situationen och att hålla sig sysselsatt 

var två begrepp som framträdde. Patienterna fördrev vilotiden efter ingreppet på 

olika sätt, en del genom att tala i telefon eller med besökare, medan andra fördrev 

tiden genom att sova eller läsa böcker.  

 

I tidigare beskriver studie av Higgins, Dunn och Theobald (2000) redogör 

författarna om patienters uppfattning av återhämtning efter PTCA. Alla patienter 

som medverkade i studien uppgav att de under återhämtningstiden använde sig av 

både fysiska och psykiska hanteringsmekanismer för att ta kontroll över sina liv. 

Att berätta om ingreppet för andra, var en psykisk hanteringsmekanism som 

patienterna uppgav. Fysiska hanteringsmekanismer kunde till exempel vara att 

patienterna återgick till sitt arbete, skötte hushållet och andra sociala aktiviteter.  

 

Joksimovic et al. (1999) har genomfört en kvantitativ studie av medelkvalitet. I 

denna studie undersöktes sambandet mellan patienters personlighetsdrag och re-

stenos efter ett PTCA ingrepp (N=106). Studien visade att patienter som var 

överdrivet engagerade i sin personlighet löpte två gånger högre risk att drabbas av 
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en re-stenos efter ett PTCA ingrepp än patienter som genomgått samma 

behandling men som var lugna och mindre ambitiösa i sin personlighet.  

 

I en kvantitativ studie av medelkvalitet utförd av Appels et al. (2006) undersöktes 

om ett speciellt beteendeprogram hade någon effekt på hälsorelaterad utmattning 

och depression hos patienter som genomgått ett PTCA ingrepp (N=710). 

Patienterna delades in i två grupper, en undersökningsgrupp (N=366) som fick en 

intervention i form av medverkan i ett gruppbaserat beteendeprogram, samt en 

kontrollgrupp (N=344) som inte erhöll någon intervention. Studien visade att 

patienter som medverkade i beteendeprogrammet kände sig mindre utmattade och 

löpte en lägre risk att drabbas av depression, än de patienter som inte fick detta 

gruppstöd.  

 
Livskvalitet 

I en kvantitativ studie av hög kvalitet gjord av Edéll-Gustafsson och Hetta (2001) 

undersökte författarna sambandet mellan sömnsvårigheter och dess eventuella 

påverkan på patienters livskvalitet (N=92). Majoriteten av patienterna i studien 

(72%) uppgav att de kände sig oroliga och att detta påverkade deras sömn 

negativt. Många av patienterna ansåg inte att det största problemet var att somna 

utan att bibehålla sin sömn, detta gjorde att de kände sig utmattade/trötta under 

dagen. De patienter som i studien uppgav att de led av andningssvårigheter och 

smärta sov kortare perioder och uppvisade på grund av detta sämre livskvalitet än 

de utan dessa besvär. Även Edéll-Gustafsson, Gustavsson och Uhlin (2002) 

beskriver i sin kvantitativa studie av hög kvalitet problemet med otillräcklig sömn 

hos patienter som genomgått CABG eller PTCA (N=145). Majorieteten av de 

patienter som ingick i studien (60%) uppgav att de hade problem med sin sömn 

fem år efter CABG eller PTCA ingreppet. Av de patienter som uppgav att de led 

av sömnproblem var det 22 stycken som på grund utav oro/ångest hade svårt att 

somna.  

 

I Gulanick, Bliley, Perino och Keoughs (1998) kvalitativa studie av hög kvalitet 

var syftet att undersöka hur patienter reagerade på de livsstilsförändringar som de 

blivit föreslagna, samt att identifiera eventuella hinder att genomföra dessa. 

Genom intervjuer mer patienter (N=45) kom författarna fram till att de flesta som 
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medverkat i studien hade gjorde nödvändiga livsstilsförändringar. Vissa patienter 

uppgav att de inte strikt hade följt rekommendationerna vad gällde 

livsstilsförändringar. De uppgav att de inte klarade av att följa 

rekommendationerna fullt ut men att de ändå hade gjort många förändringar i sin 

livsföring. Många patienter i studien uppgav att den svåraste livsstilsförändringen 

var förknippad med matvanor. Patienterna upplevde förvirring vad gällde 

rekommendationer av olika dieter, de ansåg att de fick olika budskap om vilken 

diet de skulle följa. När anhöriga inte följde samma diet upplevde patienterna att 

det blev dubbelarbete att laga olika maträtter, de kände även en svårighet att följa 

dieten i sociala sammanhang. Ett fåtal patienter i studien ansåg att de 

rekommenderade livsstilsförändringarna inte hade någon inverkan på deras hälsa 

efter PTCA ingreppet. De var övertygade om att deras hjärtproblem skulle komma 

tillbaka även om de gjorde de livsstilsförändringar som de blivit 

rekommenderade. Av den anledningen valde de att leva som de gjort innan PTCA 

ingreppet. Författarna beskrev att vissa patienter hade en filosofisk attityd till 

framtiden, de hade realistiska förväntningar och kände sig tillfreds med tillvaron. 

Andra patienter kände en besvikelse över att inte blivit erbjuden att medverka i 

någon form av rehabilitering. Patienternas önskemål var att alla som genomgått ett 

PTCA ingrepp skulle ha möjlighet att delta i ett rehabiliteringsprogram.   

 

I en kvalitativ studie av medelhög kvalitet gjord av Eastwood (2001) ville 

författaren få en uppfattning om vad som ligger bakom, eller har inverkan på om 

patienter gör nödvändiga livsstilsförändringar tre månader efter PTCA ingreppet 

(N=4). Patienter som hade genomgått ett PTCA ingrepp intervjuades av 

författaren tre månader efter ingreppet. Av de fyra patienter som ingick i studien 

var det bara en patient som hade ändrat sin livsföring efter PTCA ingreppet. 

Anledningen till att patienterna inte gjort några större livsstilsförändringar var 

bland annat att de inte tagit till sig den informationen de fått på sjukhuset, att de 

tyckte det var för långt att ta sig till platsen där hjärtrehabiliteringsgruppen fanns 

samt att de själva inte ansåg de var i behov av någon hjärtrehabilitering. Den av 

deltagarna som hade gjort nödvändiga livsstilsförändringar hade aktivt deltagit i 

en hjärtrehabiliteringsgrupp, patienten uppvisade stor sjukdomsinsikt och förstod 

alvaret i att genomföra de rekommenderade livsstilsförändringarna. 
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Higgins, Hayes och McKenna (2000) har genomfört en kvantitativ studie av 

medelkvalitet där patienter som genomgått ett PTCA ingrepp ingick (N=105). 

Patienterna delades in i två grupper, den ena gruppen (N=54) fick en intervention i 

form av ett hemrehabiliteringsprogram medan den andra gruppen (N=51) inte fick 

någon intervention. Studien gick ut på att utvärdera livskvaliteten hos de patienter 

som deltog i ett framtaget hembaserat rehabiliteringsprogram efter ett PTCA 

ingrepp. Resultatet visade att de patienter som aktivt deltog i 

rehabiliteringsprogrammet hade en bättre livskvalitet och psykosocialt 

välbefinnande än de som inte deltog.  

 

I tidigare beskriven studie av Odell, Grip och Hallberg (2005) ville författarna 

från patientens perspektiv beskriva hur det var att lida av en re- stenos efter en 

PCI. Patienterna upplevde att de blev begränsade i sin vardag. De kände en 

osäkerhet över vilka saker de kunde göra och inte. Det patienterna upplevde som 

svårast var att försöka leva som vanligt genom att till exempel promenera med 

hunden, åka på semester med familjen eller åka på en shoppingtur. Känslan av att 

inte veta hur de skulle må från den ena dagen till den andra gjorde det svårt att 

planera. Resultatet blev att patienterna väntade med att planera och göra saker in i 

det sista.  

 

Genusperspektiv 

I tidigare beskriven studie av Edéll-Gustafsson och Hetta (2001) uppvisade 

kvinnorna i studien större svårigheter att somna än männen i samma studie.  

 

I Edéll-Gustafsson, Gustavsson och Uhlins (2002) studie som tidigare 

presenterats, beskrev författarna att det fanns skillnader mellan män och kvinnor 

vad gäller sömnproblem efter ett PTCA ingrepp. Männen i studie uppvisade en 

statistiskt signifikant högre trötthet på dagen än kvinnorna i samma studie. Män 

och kvinnor skilde sig även åt vad gällde anledningen till att de vilade under 

dagen. Männen vilade på grund av brist på sömn medan kvinnorna vilade på 

grund av psykisk trötthet.  

 

I tidigare beskriven studie av Appels et al. (2006) kom författarna fram till att det 

inte fanns någon större statistisk signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors 
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upplevelse av oro och ångest efter ett PTCA ingrepp. Dock kunde en viss skillnad 

ses i behovet av stöd, där kvinnorna hade ett större behov än männen. Den 

intervention som undersökningsgruppen fått visade sig ge bättre resultat på 

kvinnors oro och ångest.  

 

Information/stöd 

Lyons, Fanshawe och Lip (2002) kom fram till, i tidigare beskriven studie, att 

patienterna som medverkade var nöjda med den informationen de fått. Patienterna 

uppgav att de fått både muntlig och skriftlig information, dock ansåg vissa 

patienter att de hellre mottagit information av en sjuksköterska än en läkare, detta 

på grund av att de inte förstod allt det läkaren sa. Den bästa informationen ansåg 

patienterna att de fått från andra patienter som redan genomgått ett PTCA ingrepp.  

 

I tidigare beskriven studie av Gulanick, Bliley, Perino och Keough (1998) ansåg 

många patienter att det hade varit bra med ett uppföljande telefonsamtal från en 

sjuksköterska. Många efterlyste även någon form av forum dit de kunde vända sig 

med frågor, detta kunde enligt patienterna även vara bra för de anhöriga. Större 

delen av de medverkande i studien ansåg att de fått för lite information efter 

PTCA ingreppet och att de inte visste vart de kunde inskaffa den information de 

behövde. Videoinformation, informationsmöten eller en speciell telefonlinje där 

en sjuksköterska kunde svara på patienternas frågor, var exempel på förbättringar 

som patienterna ansåg skulle förbättra omvårdnaden av patienter i deras situation. 

   

I tidigare beskriven studie av Kattainen, Meriläinen och Jokela (2004) kom 

författarna fram till att äldre patienter behöver mer information än yngre under 

rehabiliteringstiden.  

 

Patienterna i Echteld, van Elderen och Van der Kamps (2000) tidigare 

presenterade studie, beskrev att behov av stöd från sjuksköterskan var viktigt för 

att hitta tillbaka till livet efter ett PTCA ingrepp. Patienterna ansåg att det låg för 

mycket fokus på själva hjärtsjukdomen. 
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 I tidigare presenterad studie av Eastwood (2001) ansåg patienterna att den oro 

som de själva och deras anhöriga känt, skulle ha lindrats om de fått bättre 

information och undervisning om PTCA ingreppet.  

 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av 

livskvalitet, samt behov av stöd i samband med PTCA. Studierna var utformade 

efter både kvalitativ och kvantitativ metod. Dessa var ganska jämt fördelade på de 

olika metoderna vilket har gjort att vi fått en bred och klar bild av patienters 

upplevelser i samband med PTCA. Alla studier var skrivna på engelska. 

Litteraturstudien inkluderar sjutton vetenskapliga studier. Studier som var 

publicerade före år 1998 exkluderades. Vi hade troligtvis fått ett väldigt stor antal 

artiklar om vi inte använt oss av denna limit. Detta kan ha medfört att vi missat 

vissa artiklar, dock valde vi denna limit eftersom målsättningen var att ta del av 

den senaste forskningen. Vi har även begränsat sökningen på meningen quality of 

life, QOL användes för att begränsa sökningen då den hela meningen gav ett 

ohanterbart antal studier att granska. Detta kan ha medfört att vi missat vissa 

relevanta studier till resultatet. Vi reserverar oss för eventuella feltolkningar vad 

gäller en del ord och meningar i resultatdelen. Trots att vi anser oss ha goda 

kunskaper i det engelska språket var det vissa ord och meningar som var svåra att 

översätta korrekt. Styrkan i detta arbete är att vi båda granskat och 

kvalitetsbedömt studierna med hjälp av en tidigare använd granskningsmall. Detta 

har minskat risken för feltolkningar av innehållet. Vi har haft ett gott samarbete 

med vår handledare och en öppen dialog med varandra genom hela 

forskningsprocessen.  

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelser av livskvalitet, samt 

behov av stöd i samband med PTCA. Två huvudkategorier samt nio 

underkategorier framträdde i den utförda granskningen av inkluderade studier, 

dessa utgör huvudfynden i resultatet. De två huvudkategorierna i studiens resultat 

belyser tiden innan PTCA och tiden efter PTCA. Våra frågeställningar inför denna 
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litteraturstudie var att ta reda på hur patienter upplever tiden före och efter en 

PTCA, om patienternas livskvalitet påverkades av ingreppet, och i så fall hur, 

samt patienternas behov av stöd och information i samband med PTCA. 

  

I kategorin där patienters upplevelser före PTCA ingreppet belyses, framträdde 

olika känslobegrepp, olika sätt att hantera situationen, vissa könsskillnader samt 

behov av information. Rädsla, oro och ångest var de mest framträdande 

känslobegreppen. Vår uppfattning är att de känslor som patienterna i de olika 

studierna beskriver är en naturlig kroppslig reaktion och att detta inte är något 

som patienterna kan styra över. Hur stark rädsla, oro och ångest patienter känner 

och hur de hanterar och reagerar i olika situationer, tror vi är mycket individuellt 

och att detta mycket beror på patienternas tidigare livserfarenheter. Vår 

uppfattning är att patienters oro och ångest kan lindras om vårdpersonalen tar sig 

tid och anpassar omvårdnadsbehovet efter patienters enskilda behov. Vår 

uppfattning stärks av det resultat som framkommit i vår studie (jfr. Bengtsson, 

Karlsson & Herlitz, 2008; Echteld, van Elderen & van der Kamp, 2000; Fanshawe 

& Lip, 2002; Higgins, Dunn & Theobald, 2001; Lenzen, Gamel & Immink, 2002; 

Lundén, Bengtson & Lundgren, 2006) samt av Aron Antonovskys teori om 

KASAM där han menar att människor med ett starkt KASAM är bättre rustade för 

att hantera svåra situationer, än de med ett svagt KASAM (Antonovsky, 1996 

s.12-13, 37-41, 160-174).  

 

På vilket sätt informationen ges till patienter tycks variera och vi förstår att det 

naturligtvis finns en mängd olika sätt att ge information på samt att det finns en 

mängd olika faktorer som påverkar hur patienterna uppfattar den givna 

informationen. Enligt oss kan vårdpersonalen räta ut eventuella missförstånd 

genom att höra med patienterna hur de uppfattat informationen de fått och hur väl 

förberedda de känner sig inför kommande händelse. Vår uppfattning stärks av 

resultatet i vår studie som visar att patienterna får information angående PTCA 

ingreppet på en mängd olika sätt och hur patienterna uppfattade den givna 

informationen varierade. De flesta patienterna visade sig dock vara nöjda med den 

information de fått och de kände sig väl förberedda inför PTCA ingreppet (jfr. 

Higgins, Dunn & Theobald, 2001; Kattainen, Meriläinen & Jokela, 2004; Lenzen, 

Gamel & Immnik, 2002; Odell, Grip & Hallberg, 2005). 
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I kategorin där tiden efter PTCA ingreppet belyses, framträdde olika 

känslobegrepp, olika sätt att hantera situationen, vissa könsskillnader, patienternas 

upplevelse av sin livskvalitet samt behovet av information och stöd. Resultatet 

visar att den mest framträdande känslan under denna kategori var lättnad över att 

ingreppet var över och att vara smärtfri. Patienterna var positiva och beskrev i 

dessa studier ingen oro och ångest (jfr. Higgins, Dunn & Theobald, 2000; Lundén, 

Bengtson & Lundgren, 2006). Dock var det vissa studier som talade emot detta 

och pekade på att oron och ångesten fortfarande fanns kvar efter ingreppet och att 

detta påverkade deras liv (jfr. Edéll-Gustafsson, Gustavsson & Uhlin, 2002; Edéll-

Gustafsson & Hetta, 2001; Odell, Grip & Hallberg, 2005). Norrman, Stegmayr, 

Eriksson, Hedbäck, Burell & Brulin (2004) beskriver i sin studie att patienter 

många gånger kände ångest lång tid efter att de genomgått ett ingrepp i hjärtat. 

Författarnas resultat visade även att kvinnor upplever ångest i större utsträckning 

än män. Vår uppfattning är att många patienter efter PTCA ingreppet, på grund av 

både yttre samt inre faktorer, känner oro för sin livssituation och att dessa faktorer 

i stor grad påverkar hur patienterna hanterar sin situation. Vi anser att det är 

viktigt att identifiera patienternas inre och yttre förutsättningar för att på så sätt 

kunna stötta patienterna och höja deras livskvalitet. Vår uppfattning stärks av 

Cullberg (2005) som anser att människors sätt att hantera och agera i traumatiska 

situationer är mycket individuellt och att detta beror på individens personliga 

upplevelser och tidigare livshistoria. Även resultatet i vår litteraturstudie visar att 

patienterna på grund av olika omständigheter, agerar och hanterar svåra 

situationer på olika sätt (jfr. Appels et al., 2006; Cullberg, 2005, s.41-48; Higgins, 

Dunn & Theobald, 2000; Joksimovic et al., 1999; Lundén, Bengtson & Lundgren, 

2006).  

 

Resultatet i denna litteratur studie tyder på att uppföljningen samt eftervården av 

PTCA patienter skiljer sig åt (jfr. Eastwood, 2001; Echteld, van Elderen & Van 

der Kamp, 2000; Edéll-Gustafsson & Hetta, 2001; Gulanick, Bliley, Perino & 

Keough´s, 1998; Higgins, Hayes & McKenna, 2000). Vi anser att information 

samt stöd efter ett PTCA ingrepp är den viktigaste delen i eftervården av dessa 

patienter och att det är viktigt att sjukvården följer upp de patienter som 

genomgått en PTCA för att identifiera samt förebygga eventuella hinder och 
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kanske ännu viktigare att ta reda på vad som fungerar bra. Socialstyrelsen (2004) 

har tagit fram riktlinjer för hur eftervården av patienter med hjärtsjukdomar ska se 

ut och i Hälso- och sjukvårdslagen står det klart och tydligt att målet för vården är 

en god hälsa och en vård på lika villkor, vilket innebär att skillnader i rätten till 

vård inte får göras. Resultatet i denna litteraturstudie tyder dock på att eftervården 

av denna grupp patienter inte ser lika ut och således ges inte vård på lika villkor.    

 

Konklusion 

Vi har genom en systematisk litteraturstudie försökt belysa patienters upplevelser 

av livskvalitet, samt behov av stöd i samband med PTCA. Resultatet i vår studie 

visar att patienterna ofta upplevde oro/ ångest inför PTCA ingreppet och trots att 

patienterna efter PTCA ingreppet i de allra flesta fall kände en lättnad över att 

bröstsmärtan försvunnit, så fanns ändå en oro över att åter drabbas av en stenos. 

Resultatet visar även att kvinnorna upplevde mer ångest/oro än männen både före 

och efter ingreppet. Hur människor agerar och hanterar svåra situationer är 

mycket individuellt, det är därför viktigt att vårdpersonalen anpassar 

omvårdnaden efter den enskilde individens behov. 
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Bilaga 1a. Tabellöversikt, analysschema över granskade och inkluderade artiklar 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Appels, A., 
van Elderen, 
T., Bär, F., 
van der Pol, 
G., Erdman, 
R.A.M., 
Assman, M., 
Trijsburg, 
W., van 
Diest, R., 
van 
Dixhoorn, J., 
& Pedersen, 
S. 
2006 
Holland  

Effects of a 
behavioural 
intervention on 
quality of life and 
related veriables in 
angioplasty patients 
result of the 
EXhaustion 
intervention trial. 

Var att 
undersöka om ett 
beteende 
interventions 
program 
(Exhaustion trial) 
hade någon 
effekt på 
utmattning, 
hälsorelaterad 
livskvalitet, 
depression, 
fientlighet och 
angina besvär 
hos patienter som 
känt sig 
utmattade efter 
sitt ptca ingrepp. 

Kvantitativ studie, 
randomiserad studie. 
Den ena gruppen fick 
ingen intervention medan 
den andra gruppen fick en 
intervention i form av 
gruppstöd. Grupperna 
möttes varje vecka, de 
första 10 veckorna och 
därefter en gång i månaden 
de följande 4 månaderna. 
 
  

Inbjudan att 
delta i 
studien 
skickades till 
4159 
patienter. Av 
dessa var det 
slutligen 710 
patienter 
som deltog i 
studien.  
 
Bortfallet 
var 3449. 
 
N=710 

T test användes för att 
identifiera olika 
variabler som var 
förknippade med en 
eller flera av de 
psykologiska 
variablerna. 

Den beteende terapi som 
interventionsgruppen fick 
visade sig över tid ha god 
effekt på en förbättrat 
hälsorelaterad livskvalitet, 
mindre känsla av 
utmattning i de fall där 
patienterna inte hade någon 
tidigare historia av 
hjärtsjukdom och minskad 
risk för att drabbas av 
depression efter 18 månader 
från ingreppet.  
  

C II 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                      

 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare/
bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Bengtson, 
A., Karlsson, 
T., & 
Herlitz, J. 
2008 
Sverige 

On the waiting list 
for possible 
coronary 
revascularisation. 
Symptoms relief 
during the first year 
and association 
between quality of 
life and the very 
long-term mortality 
risk. 

Var att beskriva 
patienters 
förbättring av 
livskvalitet under 
tiden som dom 
står på väntelista 
för 
revaskulering, 
samt sambandet 
mellan 
livskvalitet och 
långsiktig 
dödlighet.  

Kvantitativ studie. 
Prospektiv, icke 
experimentell studie.  

904 stycken 
patienter fick 
utskicket, av 
dem svarade 
883 stycken.  
Under 
studiens gång 
avled 33 
patienter 
Antalet som 
fullföljde 
studien var 
850 patienter.  
 
Bortfallet var 
54 patienter. 
 
Av dessa 
hade 562 
patienter 
blivit 
revaskulerade 
154 hade inte 
blivit 
revaskulerade 
och 134 blivit 
borttagna från 
väntelistan. 
  
N=850 
 

Skillnader mellan 
grupperna 
kontrollerades med 
hjälp av fishers exact 
test och Mann-Whitney 
U test. Patienter som 
fanns med på tre olika 
väntelistor blev 
tilldelade ett 
frågeformulär där de 
skulle skatta 
förekomsten av sina 
symtom på en sex 
gradig skala. För att 
kontrollera skillnaden i 
ökning av dödligheten 
mellan grupperna 
användes Kaplain-
Meier metoden. Cox 
proportional hazards 
model användes för att 
beräkna slumpmässiga 
förhållanden och 
fastställa sambandet 
mellan symtom och 
dödlighet.  

Patienterna på väntelistorna 
som blivit revaskulerade 
hade en markant förbättring 
av livskvalitet och de 
patienter som fortfarande 
stod på väntelistan för 
eventuell re-PTCA visade 
en statistisk signifikant 
högre känsla av oro, 
depression, rastlöshet samt 
en större svårighet att fatta 
beslut än de som genomgått 
ingreppet.  
De som togs bort från 
väntelistan för att de var för 
friska hade mindre 
dödlighet än de som togs 
bort från listan på grund av 
att de var för sjuka.  

P I 

 
 



 

                                                                                                                                                                                      

 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare 
/bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Eastwood, 
G.M. 
2001 
Australien 

Lifestyle pattern 
change in males 
following 
percutaneous 
transluminal 
coronary 
angioplasty/intracor
onary stenting. 

Att samla in 
information om 
vad som ligger 
bakom eller som 
har inverkan på 
en individs 
beslut att 
förändra eller 
inte förändra sin 
livsstil under 3 
månader efter 
PTCA/stent 
ingreppet.  
 

Kvalitativ studie. 
Deskriptiv. 
Semistrukturerade 
intervjuer genom öppna 
frågor 

N= 4 Intervjuerna inspelades 
på band och skrevs ner 
ordagrant. Intervjuerna 
lästes igenom flera 
gånger och jämfördes 
med inspelningen för att 
på så sätt finna teman. 
En kopia av resultatet 
skrevs ut och skickades 
till deltagarna i studien 
för att verifiera 
exaktheten i tolkningen 

Saker som påverkar 
individen att göra eller inte 
göra livsstilsförändringar 
efter PTCA/stent ingrepp är 
beroende av stöd från 
närstående, medverkan i 
hjärtrehabiliterings grupper  
samt information om hur 
viktiga livsstilsförändringar 
är  

K II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                      

 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare 
/bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Echteld, 
M.A., Van 
Elderen, 
T.M.T., 
&Van der 
Kamp, 
L.J.Th. 
2001 
Holland 

How goal 
disturbance, coping 
and chest pain relate 
to quality of life: A 
study among 
patients waiting for 
PTCA. 

Var att försöka 
förbättra 
förståelsen för 
hur livskvalitet 
och PTCA hör 
ihop. Detta 
genom att 
undersöka hur 
patienter som 
väntar på PTCA 
undersökning 
upplever 
sambandet 
mellan 
livskvalitet och 
PTCA. 

Kvantitativ prospektiv 
studie.  

I studien 
inbjöds 402 
patienter att 
medverka. Av 
dessa valde 
122 patienter, 
98 män och 
24 kvinnor att 
delta i studien. 
 
Bortfallet var 
280 patienter. 
 
N= 122 
 
För att 
jämföra 
undersöknings
gruppen, 
samlades data 
in från 91 
friska 
individer, 47 
män och 44 
kvinnor. 
 
N=91 
  
Totalt antal 
medverkande 
i studien 
N=213 
 

Data samlades in 
mellan år 1996-1998. 
Chi-två test och 
Kolmogorov-Smirnov 
användes. Patienterna 
blev tillfrågade per 
telefon om de ville 
delta i studien, därefter 
skickades ett 
frågeformulär ut via 
mejl till de patienter 
som tackat ja, frågorna 
som ställdes kunde 
besvaras med ja/nej 
eller skattas på en 
skala. Fyra olika 
kategorier skapades 
därefter utifrån svaren 
de fick i 
frågeformuläret Som 
ett tillägg i studien 
samlades även data in 
från fullt friska 
individer, 47 män och 
44 kvinnor  

Patienter som väntar på 
PTCA känner en försämring 
av sin livskvalitet. PTCA 
patienterna skattade mycket 
lägre på alla frågor än de 
fullt friska personerna. 
PTCA patienterna har också 
mycket lägre ställda mål för 
sig själv. Studien visade att 
PTCA har en negativ 
inverkan på patienters 
livskvalitet.  

P II 



 

                                                                                                                                                                                      

 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare/
bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Edèll-
Gustafsson,  
U.M., & 
Hetta, J.E. 
2001 
Sverige 

Fragmented sleep 
and tiredness in 
males and females 
one year after 
percutaneous 
transluminal 
coronary angiografi 
(PTCA). 

Var att 
undersöka 
sambandet 
mellan 
sömnkvalité, oro, 
depression och 
andra 
sömnstörningspr
oblem, samt hur 
det vardagliga 
livet/livskvaliten 
påverkas av för 
lite sömn hos 
patienter som 
genomgått en 
PTCA för ett år 
sedan. 

Kvantitativ deskreptiv 
studie.  Frågeformulär 
skickades ut till patienterna 
via mejl. Ett antal frågor 
ställdes och patienterna 
skulle skatta sina svar på 
en skala.  

I studien 
tillfrågades 
125 stycken 
patienter att 
medverka i 
studien. 
Slutligen 
medverkade 
92 patienter i 
studien.  
 
Bortfallet var 
33 patienter.  
 
N=92 

Skalorna som användes 
i frågeformuläret var 
spielberger state 
anxiety scale, Uppsala 
sleep inventory, zung´s 
self-rating depression 
scale och Nottingham 
health profile 
instrument. 
För att kontrollera om 
skillnad fanns mellan 
kvinnor och män 
användes ANOVA t-
test. Detta test 
användes även för att 
undersöka skillnaden 
mellan de som sov en 
stund mitt på dagen och 
de som inte gjorde det.  

72% av patienterna kände 
oro och 34,4% kände sig 
deprimerad. Svårigheter att 
somna relaterades till att 
patienterna kände sig orolig 
och lättrörd. Svårigheter i 
att bibehålla sömnen var det 
som patienterna ansåg vara 
det största bekymret, detta 
ledde till att patienterna ofta 
kände psykisk trötthet. 
Patienterna som hade 
besvär med smärta eller 
andnings problem hade i 
allmänhet kortare sömn och 
kände en större försämring 
av sin livskvalitet. Kvinnor 
hade större problem med 
sömnen och hade mer 
försämrad livskvalitet än 
män.   

R I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                      

 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare/
bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Edéll-
Gustafsson, 
U.M., 
Gustavsson,
G., & 
Yngman-
Uhlin, P. 
2003 
Sverige 

Effects of sleep loss 
in men and women 
with insufficient 
sleep suffering from 
chronic disease: A 
model for 
supportive nursing 
care. 

Var att utvärdera 
patienter som 
själv anmäler 
problem med sin 
hälsa och 
sömnsvårigheter, 
Samt att 
kontrollera 
skillnader mellan 
patienter som har 
problem med 
otillräcklig sömn 
och de som inte 
har dessa 
problem 5 år 
efter deras första 
CABG eller 
PTCA 
behandling.  

Kvantitativ studie. Icke-
experimentell studie, 
retroprospektiv.  

I studien 
tillfrågades 
179 patienter 
att medverka 
i studien.  
Slutligen 
medverkade 
145 patienter 
i studien. 
 
Bortfallet  
var 34 
patienter. 
 
N=145  

Förfrågan om 
medverkan i studien 
samt frågeformulär 
mejlades ut till 
patienterna. Patienterna 
skulle svar på ett antal 
frågor/skatta sina 
besvär med hjälp av en 
5 gradig skala. 
För att skatta 
patienternas problem 
användes Spielberger 
State Anxiety Scale. 
Patienterna delades in i 
olika grupper efter 
social status, sjukdomar 
och om dom hade gjort 
en CABG eller PTCA. 
För att jämföra 
grupperna med 
varandra användes 
Mann-Whitney U-test. 
Spearman rank 
correlation användes 
för relations analyser. 
Cronbach´s a-
coefficient användes 
för att kontrollera 
trovärdigheten. 
 

Nästan 60% av deltagarna 
hade problem med sömnen. 
35,9% hade otillräcklig 
sömn och 15% hade 
svårigheter att somna på 
kvällen. Författarna anser 
att sömnsvårigheter, stress 
och avsaktande av coping 
strategier hos patienterna 
hör ihop med deras 
kroniska sjukdom och att 
patienterna därför behöver 
mer stöd av sjuksköterskor.   

R I 

 
 
 



 

                                                                                                                                                                                      

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare 
/bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Gulanick, 
M., Bliley, 
A., Perino, 
B., & 
Keough, V. 
1998 
USA. 

Recovery patterns 
and lifestyle 
changes after 
coronary 
angioplasty: The 
patient’s 
perspective. 

Att undersöka 
hur patienterna 
reagerar på de 
livsstilsförändrin
gar som de fått 
föreslagna. Att 
identifiera 
eventuella hinder 
som kan 
förhindra ett 
återinsjuknande. 
Kartlägga de 
informationskäll
or som 
patienterna ansåg 
vara viktiga samt 
att få förslag på 
vad 
sjuksköterskorna 
kan göra för att 
hjälpa och 
underlätta för 
patienterna i 
deras 
tillfrisknande.    

Kvalitativ studie. 
Fokusgruppsintervjuer.  

N= 45 Intervjuerna spelades 
in på band. Patienterna 
delades in i 7st 
grupper, 7-9 
medlemmar i varje 
grupp. I grupp 1 
återfanns endast 
kvinnor som 
genomgått en planerad 
PTCA för första 
gången. Grupp 2 
omfattade kvinnor som 
genomgått akut PTCA 
behandling. Grupp 3 
och 4 är 
Sammanställda på 
samma sätt som grupp 
1 och 2 men skillnaden 
är att här återfanns 
män. Grupp 5 
omfattade män/kvinnor 
som hade fått en 
restenos och genomgått 
en upprepad PTCA . 
Grupp 6 var även den 
kombinerad av 
kvinnor/män som 
medverkar i en 
hjärtrehabiliteringsgrup
p efter ingreppet. I den 
sista ingår kvinnor/män 
som genomgått PTCA 
och avslutat 
hjärtrehabilitering. 
 

De flesta av patienterna 
gjorde nödvändiga 
livsstilsförändringar, dock 
upplevde många detta vara 
svårt. De flesta 
livsstilsförändringarna 
bestod av kost, träning samt 
stresshantering. Det är 
viktigt att sjuksköterskorna 
i hemsjukvården informerar 
och stöttar de patienter som 
inte ingår i någon 
hjärtrehabiliteringsgrupp 
för att de skall uppnå 
nödvändiga 
livsstilsförändringar.  

K I 



 

                                                                                                                                                                                      

 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare 
/bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Higgins, H. 
C., Hayes, 
R.L,. & 
McKenna, 
K.T. 
2000 
Australien 

Rehabilitation 
outcomes following 
percutaneous 
coronary 
interventions (PCI) 

Var att utvärdera 
ifall patienter 
som deltog i ett  
individualiserat, 
allsidigt, 
hembaserat 
rehabiliterings 
program efter ett 
PCI ingrepp, 
upplevde större 
förbättringar vad 
gäller 
riskfaktorer, 
psykosocialt 
välmående och 
deras 
funktionella 
kapacitet samt 
om de kunde 
återgå till sitt 
arbete tidigare än 
de som inte 
ingick i något 
rehabiliterings 
program. 

Kvantitativ, prospektiv 
randomiserad studie. Båda 
grupperna fick av en 
sjuksköterska samma 
muntliga och skriftliga, 
individuella information 
före och efter PCI 
ingreppet. Den ena 
gruppen fick en 
intervention i form av 
deltagande i ett 
rehabiliterings program 
som innefattade individuell 
målsättning, självkontroll 
och återkoppling, 
situations hantering, 
förstärkning i sitt beteende 
och socialsupport 
tillhandahållen av kliniken. 
 
  

En skriftlig 
inbjudan 
skickades till 
120 patienter 
som var 
planerade för 
en PCI.  
Antalet som 
fullföljde 
studien var 
105 patienter. 
 
Bortfallet var 
15 patienter.  
 
N=105 

 T-test och Chi-square 
test för utvärdering av 
effektiviteten i 
randomiseringen 
mellan de båda 
grupperna vid studiens 
början. Mc Nemar´s 
Chi-square test och T-
test användes för att 
jämföra olika 
mätresultat vid de olika 
mättillfällena. 
 
  

Visar att de som deltog i ett 
individualiserat, allsidigt, 
hembaserat rehabiliterings 
program efter PCI ingreppet 
hade bättre utfall vad gäller 
förbättring av  riskfaktorer, 
psykosocialt välmående 
samt funktionella kapacitet 
är de som inte deltog i 
interventions gruppen.  

C II 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                      

 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare 
/bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Higgins, M.,  
Dunn, S., & 
Theobald, K. 
2000 
Australien 

The patient’s 
perception of 
recovery after 
coronary 
angioplasty. 

Var att beskriva 
patienters 
uppfattning av 
återhämtning 
efter ett PTCA 
ingrepp. 

Kvalitativ studie. 
Grounded theory.  
Semistrukturerade 
Intervjuer som spelades in. 

N= 11 Intervjuerna skrevs ut 
ordagrant och 
jämfördes med det 
inspelade materialet för 
att undvika 
feltolkningar. En 
konstant jämförelse 
metod användes under 
data och analys 
insamlingen. 
Författarna jämförde 
koder och kategorier för 
att identifiera mönster, 
likheter och olikheter. 
Kategorierna delades 
upp för att sedan sättas 
ihop på nytt för att 
finna den väsentliga 
innebörden i materialet.   

Patientens positiva 
upplevelse av 
rehabiliterings perioden var 
associerad till avsaknad av 
bröstsmärta.  Trots detta 
upplevde patienterna 
fortfarande ångest och oro 
över sin framtida hälsa. 
Beroende på frånvaro av 
bröstsmärta, förbättrat 
välmående samt bättre 
fysisk aktivitet beskrev 
patienterna sin 
rehabiliteringsperiod som 
antingen bra eller dålig. 

K I 

Higgins, M.,  
Dunn, S., & 
Theobald, K. 
2001 
Australien 

Preparing for  
coronary  
angionplasty:  
The patient’s 
experiences. 

Var att beskriva 
patienternas 
upplevelse/uppfa
ttning om 
förberedelsetiden 
inför PTCA. 

Kvalitativ studie. 
Grounded theory.  
Semistrukturerade 
Intervjuer som spelades in. 

N= 11 Intervjuerna skrevs ut 
och det utskrivna 
materialet jämfördes 
sedan med de inspelade 
intervjuerna. För att inte 
tolkningen av materialet 
skulle vara felaktigt lät 
författarna 
arbetskollegor läsa 
igenom det. Öppen 
kodning gjordes av 
materialet och varje kod 
bildade sedan 
kategorier. 
 

Visar på att 
förberedelsetiden inför 
PTCA ingreppet kräver 
anpassningar som patienten 
kan uppleva mycket 
ångestframkallande. Den 
psykosociala aspekten av 
omvårdnaden är en viktig 
komponent i 
sjuksköterskans arbete.   

K I 



 

                                                                                                                                                                                      

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Joksimovic, 
L., Siegrist, 
J., Meyer-
Hammer, 
M., Peter, 
R., Franke, 
B., Klimek, 
W.J., 
Heintzen, M. 
P., & 
Strauer, B.E. 
1999 
Tyskland 

Overcommitment 
predicts restenosis 
after coronary 
angioplasty in 
cardiac patients. 

Var att 
undersöka vilken 
roll överdrivet 
och orimligt 
engagemang, 
omnämnt 
overcommitment, 
har i att förutsäga 
eventuell 
restenos efter en 
lyckad PTCA. 

Kvantitativ prospektiv 
studie, 
 

Det var 231 
patienter 
som inbjöds 
att medverka 
i studien. Av 
dessa var det  
106 patienter 
som 
slutförde 
studien. 
 
Bortfall var 
125. 
 
N= 106 
 

Student´s t test & Mann-
Whitney U-test användes 
för fortlöpande data.  
Chi-två test användes i 
de fall variablerna för de 
två grupperna man 
jämförde var indelade i 
kategorier. 

Patienter som är överdrivet 
och orimligt engagerade i 
sin personlighet, har två 
gånger högre risk att 
drabbas att en restenos efter 
ett lyckat PTCA ingrepp 
jämfört med de som är  
lugna och mindre ambitiösa 
i sin personlighet. 

P II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                      

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Kattainen, 
E., 
Meriläinen, 
P., & Jokela, 
V. 
2003 
Finland 

CABG and PTCA 
patient´s 
expectations of 
informational 
support in health- 
related quality of 
life themes and 
adequacy of 
information in 
1- year follow-up. 

Var att beskriva 
PTCA och 
CABG patienters 
behov av, samt 
vikten av 
tillfredställande 
hälsorelaterat  
informationsstöd, 
före och efter 
ingreppet samt.  

Kvantitativ, Prospektiv 
studie. 
Strukturerade intervjuer 
före ingreppet samt 
utskickade frågeformulär 6 
och 12 månader efter 
ingreppet.  
Frågorna innehöll en 
skattningsskala mellan 1-4, 
där patienterna fick skatta 
sina svar. 
 
 
 
  

Vid den första 
intervjun 
deltog 625 
patienter.  
 
Patienter föll 
bort under 
studiens 
uppföljning 
  
Vid 
uppföljning vid 
6 månader var 
bortfallet 79 
patienter.  
 
 N= 546 
 
Vid 
uppföljning vid 
6 månader var 
bortfallet 
ytterligare 62 
patienter  
 
N=484   
 

För att jämföra PTCA 
patienter med CABG 
patienter användes  
T test. Cronbach´s 
alpha användes för att 
räkna ut 
förhållandevariabel 
lösningar.  

Visade att patienterna i 
båda grupperna (PTCA och 
CABG) ansåg att behovet 
av information kring 
rehabilitering och 
psykosocialt fungerande var 
störst innan ingreppet.  
Under studiens gång 
uppvisade män och kvinnor 
vissa skillnader i 
förväntningarna kring vissa 
hälsorelaterade 
livsstilsförändringar. 
Kvinnorna i PTCA gruppen 
ansåg att de behövde mer 
information före ingreppet 
medan männen i samma 
grupp ansåg att de var i 
större behov av information 
efter ingreppet. 

P I 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                      

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare/ 
bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Kimble, 
L.P.,  & 
King, K.B.  
1998 
USA 

Perceived side 
effects and benefits 
of coronary 
angioplasty in the 
early recovery 
period. 

Undersöka 
patienters 
uppfattning av 
sidoeffekterna av 
behandling med 
PTCA samt 
fördelarna med 
behandlingen, 
tidigt efter att de 
har genomgått 
den, samt 
fastställa om 
undervisningen 
som patienterna 
fick var till någon 
nytta. 

Kvantitativ, deskriptiv 
studie. Retroprospektiv.  
Semistrukturerad kvalitativ 
telefon intervju.  

Medverkande 
i studien var 
62 stycken 
patienter som 
genomgått en 
lyckad PTCA 
behandling. 
Patienterna 
skulle vara 
engelsktaland
e och över 
18år, alla de 
tillfrågade 
inkluderades i 
studien. 
 
N=62   

Data samlades in under 
en 12-månaders period. 
Data indelades efter 
ålder, kön, släkte, 
social status samt 
utbildningsnivå.  Vid 
intervjun ställdes tre 
frågor, dessa spelades 
in och skrevs ut 
ordagrant. Författarna 
lät en expert inom 
kardiologi läsa igenom 
intervjuerna, därefter 
utformades kategorier. 
Chi-två test användes 
för att fastställa om det 
fanns ett samband 
mellan kön och typ av 
sidoeffekt.  
Korrelations analys 
användes för att 
undersöka sambandet 
mellan ålder, kön, hur 
länge patienten haft 
problem med angina, 
tidigare PTCA/CABG 
behandling samt om 
patienterna haft mindre 
bröstsmärta sedan de 
lämnat sjukhuset.  

32.3% av patienterna hade 
inom två veckor gått 
tillbaka till sina normala 
dagliga aktiviteter, medan 
22.6% inte hade det. 37% 
hade någon gång under 
dessa två veckor känt 
bröstsmärta. 3.2% av 
patienterna beskrev att de 
haft oro/ångest. Inget 
samband mellan kön och 
typ av sidoeffekt kunde ses. 
79% ansåg att PTCA hade 
förbättrat deras livskvalitet 
och 4,8% ansåg att de inte 
hade blivit någon skillnad. 
Det mest framträdande 
positiva effekten av PTCA 
ansåg patienterna vara 
lättnad av att inte känna 
någon bröstsmärta. Den 
mest framträdande 
sidoeffekten var att 
patienterna kände obehag 
samt reaktioner från 
medicinerna. Författarna 
anser att patienterna 
behöver mer information 
om biverkningar av 
medicinerna.  

R II 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                      

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare/
bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Lenzen, 
M.J., Gamel, 
C.J., & 
Immink, 
A.W. 
2002 
Holland 

Anxiety and well-
being in first-time 
coronary 
angioplasty patients 
and repeaters. 

Undersöka om 
det finns 
skillnader i 
oro/ångest och 
välbefinnande 
mellan patienter 
som genomgår 
sin första PTCA 
och de som gör 
en upprepad 
PTCA. 

Kvantitativ, deskriptiv 
studie. Med en kvalitativ 
undersöknings del. 
Prospektiv.  

I studien 
tillfrågades 
2000 personer  
att delta.  
 
Det var totalt 
86 stycken 
som deltog i 
studien och 
av dem var:  
 
46 stycken 
förstagångs 
patienter  
N=46 
och 
40 stycken 
gjorde en re-
PTCA. 
N=46 
 
 
40 stycken 
gjorde en re-
PTCA. 
N=46 
 Bortfallet var 
1914. 
 
N=86 

Patienterna fick svara 
på ett frågeformulär 
som omfattade tre 
psykologiska frågor, 
den innehöll en 
skattningsskala från 0-
3 där poängen sedan 
räknades ihop, detta 
skulle patienterna svara 
på före PTCA 
behandlingen. Poängen 
ställdes sedan upp i en 
intervallskala. Fyra re-
PTCA patienter blev 
intervjuade dagen efter 
ingreppet. För analysen 
av den kvalitativa 
delen användes SPSS 
för windows. Data 
analyserades med hjälp 
av pearson´s Chi-två 
test, om siffrorna var 
mindre än 5 användes 
Fisher`s exact test. För 
att kontrollera 
fördelningen på 
intervallskalan 
användes Kolmogorov-
Smirnov test, men 
eftersom en normal 
fördelning an 
parametrarna var funna 
användes istället 
Mann-Whitney test.  

Det framkom ingen direkt 
skillnad mellan grupperna. 
Dock skattade patienterna 
som genomgick en re-
PTCA markant högre på 
oro och depressions skalan, 
dessa patienter hade också 
ett sämre välbefinnande än 
de som genomgick sin 
första PTCA behandling. 
Kvinnor kände mer oro och 
ångest än män. I intervjun 
som gjordes med re-PTCA 
patienterna framkom att de 
hade inte trott att symtomen 
kunde komma tillbaka och 
att det fanns en risk att de 
skulle få göra om 
behandlingen.   

P I 

 



 

                                                                                                                                                                                      

 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare 
/bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Lundén, M.H., 
Bengtson, A., 
& Lundgren, 
S.M. 
2006 
Sverige 

Hours During and 
after Coronary 
Intervention and 
Angiography.  

Beskriva 
patienters 
erfarenheter 
under och efter 
angiografi och 
PCI. 

Kvalitativ studie. Intervjuer 
som spelades in.  

N= 14 Intervjuerna spelades in 
och skrevs därefter ner 
ordagrant. Därefter 
lästes de utskrivna 
intervjuerna igenom för 
att få en helhet av 
texten. I varje intervju 
söktes ord och fraser 
som kunde identifiera 
olika känslor i 
patienters erfarenheter. 
Slutligen hittades 4 
kategorier och ett antal 
sub- kategorier.  

Personalen kan hjälpa till 
att göra tiden under och 
efter behandlingen 
acceptabel för patienten. 
Hur patienterna blev 
omhändertagna anses vara 
mycket viktigt för 
patienterna i det akuta 
skedet samt efter 
behandlingen. Personalens 
kompetens, hur de 
presenterade sig för 
patienten, samt att 
patienterna behandlades 
med respekt var det som 
var viktigast för 
patienterna. 

K I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyons, A.C., 
Fanshawe, C., 
& 
Lip,G.Y.H. 
2002 
England 

Knowledge, 
communication 
and expectancies 
of cardiac 
catheterization: 
the patient’s 
perspective. 

Var att 
undersöka 
patienters 
förväntningar, 
erfarenheter och 
kunskap om 
ingreppet samt 
deras uppfattning 
om vilken typ av 
information de 
fick och vad de 
ansåg om den.  

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in.  

N= 17 Intervjuerna skrevs ut 
och därefter lästes 
utskrifterna flera gånger 
och jämfördes med 
inspelningarna. Teman 
identifierades och 
kodades och 
kategoriserades.  

Patienterna kände 
oro/ångest före ingreppet, 
detta var dock 
sammankopplat med vilken 
information de fått. De 
flesta patienterna var nöjda 
med den information de 
fått av personalen, en del 
upplevde dock svårigheter 
att förstå det medicinska 
språket.  

K I 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                      

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/Intervention Deltagare 
/bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Odell, A., 
Grip, L., & 
Hallberg, L 
R..-M. 
2005 
Sverige 

Restenosis after 
percutaneous 
coronary 
intervention (PCI): 
Experiences from 
the patient´s 
perspective. 

Var att klargöra 
patientens 
perspektiv av 
vad det innebär 
att lida av 
dokumenterad 
restenos efter 
PCI ingrepp. 

Kvalitativ studie. 
Grounded theory. 
Intervjuer som spelades in.  

N= 9 Öppen kodning av 
intervjuerna gjordes för 
att finna likheter i 
innehållet, detta ledde 
till att kategorier 
bildades. 

Att leva med 
rädslan/ovissheten av att få 
en restenos var det 
patienterna oroade sig mest 
för. Detta ledde till 
stressreaktioner och 
minskad förmåga att 
hantera situationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K II 

 
 



 

                                                                                                                                                                                      

Bilaga 1b. Tabellöversikt, analysschema över granskade och exkluderade artiklar 
Författare  
Årtal 
Land 

Titel Deltagare Motivering  

 Belardinelli, R., Paolini, I., 
Cianci,G., Piva, R., Georgiou, 
D., & Purcaro, A. 

Exercise training intervention after coronary 
angioplasty: The ETICA trial. 

N=118 Svarar ej mot syftet då studien endast handlar om fysisk 
träning efter PTCA.  

Cheung Chung, M., Berger, Z., 
& Rudd, H.  

Coping with posttraumaticstress disorder and 
comobidity after myocardial infarction. 

N= 120 Svarar ej mot syftet då studien handlar om posttraumatiskstress 
efter en hjärtinfarkt. 

Cheuk-Man, Y.,  
Chy-Pak, L., 
Chau,S., 
Shun-Ling, K.,  
Man-Yung Cheung, B., 
& Sheung-Wai Li, L. 

A short course of cardiac rehabilitation program i 
highly cost effektive in improving long-therm 
quality of life in patients with recent myocardial 
infarction or percutaneous coronary intervention 

N= 269 Svarar ej mot syftet då studien tar upp om hur 
kostnadseffektivt det är att patienten får ingå i ett 
rehabiliteringsprogram. 

 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                        
                                                             

 

 
Bilaga 2. Underlag för kvalitetsbedömning. 
Klassificeringarna har genomförts enligt SBU och indelats i följande grupper: 

. 
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, artiklar med kvantitativ metod. 

 I= hög II= medel III= låg 

C Prospektiv randomiserad studie. Större välplanerad 
och genomförd multicenterstudie med adekvat 
beskrivning av protokoll, material, och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

 Randomiserad studie med för få patienter, 
och/eller för många delstudier vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 
antal patienter, otillräckligt beskrivet eller 
för stor bortfall. 

P Prospektiv studie utan randomisering. 
Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska metoder. 

 Litet antal patienter, brister i 
genomförande, tveksamma statistiska 
metoder. 

R Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 
patientmaterial väl beskrivet och analyserat med 
adekvata statistiska metoder (exempelvis 
multivariantanalys, fallkontrollmetodik) och lång 
uppföljningstid. 

 Begränsat patientmaterial, otillräckligt 
beskrivet, allt för kort uppföljning eller 
inadekvata statistiska metoder. 

L Noggrann litteraturgenomgång, välredovisat 
patientmaterial, ofta i tabellform. Väldokumenterat 
lärobokskapitel 

 Redovisning utan källhänvisning och med 
ofullständigt underbyggda slutsatser. 

Kvalitetskriterier för C, P, R och L enligt SBU [53, Kapitel 5 sidan 2]. 

 

Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, artiklar med kvalitativ metod. 
 
 I= hög II= medel III= låg 
K Studie med kvalitativ metod. Väldefinierad 

frågeställning, relevant urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. Metod och analys 
väl beskriven och genomförd, resultatet är logiskt 
och begripligt, god kommunicerbarhet. 

 Dåligt/vagt formulerad frågeställning, 
undersökningsgrupp för liten / otillräckligt 
beskriven, metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig resultatredovisning. 

Kvalitetskriterier för K har skapats enligt författarna till Statens beredning för medicinsk utvärdering. SBU, nr 4. (1999). 
Evidensbaserad omvårdnad – Behandling av personer med schizofreni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        
                                                             

 

Bilaga 3. Granskningsmall. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                        
                                                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                        
                                                             

 

 
 


