
Abstrakt 
 
Bakgrund: Vid hjärtinfarkt har blodflödet försämrats i en kransartär vilket skapat 
skadlig syrebrist i hjärtat. Patienterna upplevde hjärtinfarkten som livsförändrande. 
Hjärtrehabiliteringsprogram där utbildning och rådgivning från bland annat 
sjuksköterskor ingick kunde hjälpa patienterna att upprätthålla fysisk och psykisk 
hälsa. Syfte: Var att belysa omvårdnadsfaktorer av betydelse för patienter som 
genomgått en hjärtinfarkt. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes där 
15 artiklar som var relevanta för syftet inkluderades. Genom att artiklarna 
klassificerades, granskades, kvalitetsbedömdes och bearbetades kom författarna fram 
till en konsensus. Resultat: Tre kategorier identifierades; 
information/kommunikation, undervisning och stöd. Patienterna kände sig nöjda när 
de fick god information från sjuksköterskan. Sjuksköterskan uppmuntrade 
patienterna genom att föra en god dialog. När patienterna fick möjlighet att delta i 
olika hjärtrehabiliteringsprogram ökade deras psykiska välbefinnande. Patienterna 
kände trygghet genom att sjuksköterskan fanns tillgänglig när de behövde stöd. 
Diskussion: Det var viktigt att sjuksköterskan anpassade sin information till 
patienterna eftersom de hanterade återhämtningen efter hjärtinfarkten på olika sätt. 
Sjuksköterskans kommunikation med patienten gav patienterna möjlighet till att 
känna trygghet med sig själva och sin livssituation. Eftersom patienterna hade den 
största kunskapen om sig själva, var det av stor betydelse att patienterna var delaktig 
i omvårdnaden. Slutord: Stöd i form av råd och information till patienter borde 
lyftas fram som en viktig del av vården till hjärtinfarktspatienter. Sjuksköterskan kan 
möta patienternas behov av stöd genom att erbjuda individuell vård och information. 
Sjuksköterskan borde sträva efter att behandla och se patienterna som unika 
individer. 
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Bakgrund 

 

Vid hjärtinfarkt försämras blodflödet i en kransartär vilket medför skadlig syrebrist i 

hjärtat (Ericson & Ericson, 2006, s. 38). Hjärtinfarkt är en vanlig diagnos som är 

associerad med betydande sjuklighet och dödlighet, inte bara kortsiktigt utan även 

långsiktigt (Gelfand & Cannon, 2007). En hjärtinfarkt kan utlösas av olika situationer 

som ger ökad belastning på myokardiet som exempelvis vid stress, feber, grav anemi, 

plötslig nedkylning eller plötsligt blodtrycksfall (Ericson & Ericson, 2006, s. 38-39; 

Gelfand & Cannon, 2007). När en skada på hjärtat väl skett från exempelvis en 

hjärtinfarkt så kan risken för att utveckla hjärtsvikt reduceras genom att vidta 

åtgärder för lämplig behandling (Grange, 2005). Dödligheten vid hjärtinfarkt har 

minskat tack vare terapiformer som betablockad, trombolys, aktiv 

hjärtsviktsbehandling, pacemakers samt mobilisering och rehabilitering redan ett par 

dygn efter insjuknandet. Vården innehåller smärtlindring, behandling av ångest/oro, 

antiischemisk behandling, sviktbehandling och anti-arytmibehandling (Ericson & 

Ericson, 2006, s.43).  

 

Ofta får patienter med hjärtsjukdomar kognitiva eller funktionella problem och det är 

lätt att de blir isolerade med begränsat socialt stöd (Grange, 2005). Förekomsten av 

oro är hög hos patienter som har genomgått en akut hjärtinfarkt. Oro är en reaktion 

som människor förväntas ha efter hjärtinfarkt. Kvarstående eller extrem oro har 

negativa konsekvenser för patientens hälsa. Oro kan hindra patientens förmåga till 

egenvård eftersom patienter som är väldigt oroliga ofta har svårt att ta till sig 

information om livsstilsförändringar. Dessa patienter har även svårigheter att ta till 

sig ordinationer för medicin, motion och diet. Eftersom oro har negativa 

konsekvenser för hjärtpatienter är det viktigt att vårdpersonal noggrant kommer 

överens om hur de på effektivaste sätt kan hantera denna oro (Moser, 2007). Det är 

av stor vikt att sjuksköterskan bedömer patientens oro och informationens effekt, så 

att informationen kan anpassas efter patientens egna behov (Barkve Andersen, s. 

497, 1998).  

 

Krisreaktion är också en vanlig följd efter en genomgången hjärtinfarkt. För att 

patienten ska lära sig att känna igen symtom och förstå krisreaktionens olika faser, 
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behöver patienten sakkunnig hjälp och stöd för att komma igenom denna period. 

Sjuksköterskan kan diskutera livsstil, hjälpa patienten att förstå informationen och 

utbyta funderingar beträffande krisreaktioner (Ericson & Ericson, s.52, 2006). Något 

som är centralt i rollen som sjuksköterska är att undervisa patienter som har 

genomgått en hjärtinfarkt. Undervisningen ska framförallt vara riktad mot att 

förebygga fortsatt utveckling av sjukdomen och att förhindra komplikationer (Barkve 

Andersen, s. 483, 1998). Hjärtinfarkt upplevdes av patienter som en livsförändrande 

händelse. Patientutbildning och rekommendationer för behandling under 

sjukhustiden kan påverka patientens beteende och välmående. Diskussioner 

angående individuella riskfaktorer som exempelvis vikten av att sluta röka spelar en 

viktig roll i hjärtrehabiliteringen (Gelfand & Cannon, 2007).  

 

Eftersom många patienter känner sig bättre efter sjukhusvistelsen, känner de sig inte 

lika benägna att ta lika mycket tabletter hemma som de gjorde på sjukhuset. Patienter 

med sviktande hjärta har sämre uppföljning och sämre följsamhet med 

medicineringen samt otillräcklig tillgång till sjukvårdspersonal (Grange, 2005). I en 

studie av McSweeney och Coon (2004) framkom det att sjukvårdspersonalens stöd 

var bristande framförallt i att undervisa, informera vid medicinering och i att 

uppmuntra patienterna. Det resulterade i att följsamhet med medicinering och 

uppföljning blev problematisk för patienterna. Det visade sig att bristen på socialt 

stöd påverkade patienterna när de skulle göra livsstilsförändringar. Förslagen på 

livsstilsförändringar som patienterna fick av sjukvårdspersonalen påverkade deras 

livskvalitet på ett negativt sätt. Känslorna som patienterna upplevde var ilska på 

grund av försöken i att ändra beteenden, känslor av att vara tvungen att avstå från allt 

som var roligt och en avsaknad av sitt liv innan hjärtinfarkten.  

 

När patienter har dålig följsamhet med behandlingen kan det leda till ytterligare 

sjukhusvistelser vilket kräver återkommande stabilisering av patientens tillstånd. 

Denna onda cirkel kan brytas genom att upprätta ett strukturerat vårdsystem där ett 

mångkunnigt team involveras som tillgodoser patienter med utbildning om deras 

tillstånd, medicinering och när de ska söka hjälp vid försämring (Grange, 2005). 

Hjärtrehabiliteringsprogram erbjuder patienter ett långsiktigt program för medicinsk 

utvärdering, ordinerad träning, utbildning och rådgivning. I 

hjärtrehabiliteringsprogrammen finns sjuksköterskor och andra specialister inom 
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området som kan uppmuntra och stödja patienterna till att upprätthålla psykisk och 

fysisk hälsa. Patienter som deltar i hjärtrehabiliteringsprogram tenderar ofta att vara 

medelålders män med okomplicerade hjärtproblem. Hjärtrehabilitering borde vara 

tillgänglig för alla patienter som har nytta av det. Underrepresenterade grupper 

inkluderar främst kvinnor, äldre människor och etniska minoriteter. Människor som 

inte deltar i programmet har ofta högre grad av funktionella försämringar och är ofta 

de som är i störst behov av rehabiliteringen. Motivation och strategier för egenvård 

har visat sig ge ökat deltagande i rehabilitering och livsstilsförändringar. Tidigt stöd 

av sjukvårdspersonal efter genomgången hjärtinfarkt kan öka intresset för 

rehabilitering. En tidig uppskattning av patientens begränsningar av egenvården kan 

hjälpa till vid planeringen och samtidigt förbättra eftervården och rehabiliteringen. 

Hembesök av sjukvårdspersonal kan tillgodose kontinuiteten i omvårdnaden vilket 

kan leda till att fler deltar i hjärtrehabiliteringsprogram (Beswick et al., 2005). 

 

Även om bristen på motivation många gånger försvårade patienternas försök till 

förändring var patienterna villiga till att följa de rekommenderade råden de fick av 

sjukvårdspersonalen eftersom de upplevde att sjukvårdspersonalen var väldigt 

hjälpsamma och gav ett gott stöd (McSweeney & Coon, 2004). Att stödja en person 

innebär att ge uppmuntran och beröm samt hjälpa personen att lyckas. Människor 

kan behöva hjälp och stöd när en sjukdom medför omställning till en ny livssituation. 

Det gäller att hitta den rätta balansen i att skydda och ta hänsyn samt att ställa krav 

och uppmuntra. Stöd och hjälp måste anpassas individuellt och alltid med respekt för 

patientens upplevelse av sin situation (Førsund, s.96, 1998; Skansgård, Svendsen, 

Aanrud & Aars, s.175, 1998). 

 

Syfte 

 

Syftet är att belysa omvårdnadsfaktorer av betydelse för patienter som genomgått en 

hjärtinfarkt. 
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Metod 

 

Enligt Statens Beredning för Medicinsk värdering (SBU) ska en systematisk 

litteraturstudie innehålla klart formulerade frågeställningar, tydligt beskrivna kriterier 

om sökning och urval av artiklar samt att alla kliniskt viktiga konsekvenser har 

uppmärksammats. Det är också viktigt att risker och kostnader presenteras och inte 

bara nytta. En förutsättning för att kunna göra systematiska litteraturstudier är att det 

finns tillräckligt med studier av god kvalitet som kan vara underlag för bedömningar 

och slutsatser (Forsberg & Wengström, 2008, s. 30-31).  

 

Litteratursökning 

För att få fram termer som passade ämnet gjordes en sökning i MeSH databas på 

Karolinska institutets hemsida. Sökprofilen innehöll sökorden myocardial infarction, 

acute myocardial infarction och support tillsammans med nurse och nursing. 

Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Sökresultatet 

presenteras i tabell 1. 

 
Tabell 1. Sökord, databaser och antal träffar. Sökningen genomfördes 2008-09-03. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal granskade artiklar anges inom parentes. Artiklar som ingår i studien anges i fet stil.  
* Published in the last 5 years, English, abstracts (PubMed) 
** Published in the last 10 years, peer reviewed, English, abstracts available (Cinahl) 
 
 
Inklusionskriterier 

 I studien ingick artiklar från och med år 1998, artiklar skrivna på engelska, 

vetenskapliga artiklar samt artiklar relevanta för studiens syfte. 

 

 

 

Sökord PubMed 
Antal 
träffar 

Cinahl 
Antal 
träffar 

Träffar 
relevanta för 
studien 

Myocardial infarction OR Acute 
myocardial infarction 

23282* 4011**  

Myocardial infarction OR Acute 
myocardial infarction AND Support  

10916* 275**  

Myocardial infarction OR Acute 
myocardial infarction AND Support AND 
Nurse OR nursing 

250* 29** 279 (29) 15 
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Exklusionskriterier 

Artiklar som exkluderades ur litteraturstudien var artiklar skrivna före 1998, 

dubbletter, reviewartiklar, artiklar som inte var vetenskapliga och artiklar skrivna på 

andra språk än engelska samt artiklar som inte var relevanta för studiens syfte. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Studierna har klassificerats enligt en modell av Hellzén, Johanson och Pejlert (1999, 

s. 15-16). En randomiserad kontrollerad studie (C) är en prospektiv studie där en 

jämförelse mellan undersökningsgrupper gjorts och där deltagarna slumpvis har 

fördelats antingen till en kontrollgrupp eller en eller flera experimentgrupper. I en 

prospektiv studie (P) har en jämförelse gjorts mellan undersökningsgrupper utan 

slumpmässig fördelning mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. En retrospektiv studie (R) är en studie där historiskt material 

analyseras, med hjälp av exempelvis journalhandlingar. En kvalitativ studie (K) är en 

studie där insamlade data t ex i form av intervjuer, berättelser eller observerade 

beteenden analyseras och presenteras med syfte att få fördjupad förståelse för 

livsvärden såsom upplevelser och erfarenheter hos individer. En tregradig skala 

användes vid bedömningen av vetenskaplig kvalitet, hög (I), medelhög (II) eller låg 

(III), se bilaga 1. 

 

Bearbetning 

Bearbetning och analys gjordes enligt Hellzén et al. (1999, s. 16-17). 

 

Fas 1: För att välja ut artiklar för fortsatt granskning gjordes en första bedömning av 

de 279 artiklarna av författarna gemensamt efter att ha läst titel och abstrakt. De 

abstrakt som inte svarade mot inklusionskriterier exkluderades.  

 

Fas 2: Efter den inledande bedömningen granskades de återstående 29 artiklarna av 

författarna enligt granskningsmall (se bilaga 2). Författarna granskade alla artiklar 

var för sig och därefter granskades artiklarna gemensamt. Efter granskningen 

exkluderades 11 artiklar som inte besvarade studiens syfte. Exkluderade artiklar 

redovisas i bilaga 3, tabell 2. 
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Fas 3: En kvalitetsbedömning och klassificering av de 18 artiklarna genomfördes. 

Efter kvalitetsbedömningen exkluderades tre artiklar som bedömdes vara av låg 

kvalitet (III).  

 

Etiskt övervägande 

Etiska överväganden bör göras vid systematiska litteraturstudier gällande urval och 

presentation av resultatet. Det är viktigt att de valda studierna har fått tillstånd från 

etisk kommitté eller att de innehåller ett noggrant etiskt övervägande. Alla artiklar 

som ingår i litteraturstudien ska redovisas och arkiveras på ett säkert sätt i tio år. Det 

är viktigt att presentera alla resultat vare sig de stöder hypotesen eller inte eftersom 

det är oetiskt att endast presentera de artiklar som stöder forskarens egen åsikt 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 77). 

 

Analys 

Innehållsanalys innebär att på ett systematiskt och stegvist sätt klassificera data för 

att lättare kunna identifiera mönster och teman. Målet med innehållsanalys är att 

beskriva och kvantifiera specifika fenomen (Forsberg & Wengström, 2008, s. 150). 

Författarna läste först igenom de inkluderade artiklarna för att få en uppfattning om 

vad de handlade om. Därefter gjordes en innehållsanalys för att lättare identifiera det 

gemensamma i studiernas resultat. Genom innehållsanalysen kunde författarna 

sortera resultaten i artiklarna efter framträdande subkategorier och slutligen 

kategorier. Författarna identifierade följande tre kategorier; 1.) 

Information/kommunikation. 2.) Undervisning. 3.) Stöd. Översikt av kategorier och 

subkategorier presenteras i bilaga 4. 

 

Resultat 

 

I resultatet ingår 15 artiklar varav 8 är kvantitativa och 7 kvalitativa samtliga av 

medelhög (II) eller hög (I) kvalitet. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet 

redovisas i bilaga 1. Av de 15 artiklarna utfördes fem i USA, fyra i Sverige, två i 

Norge, två i Storbritannien, en på Irland och en på Malta. Studiernas design och 

övrig information om artiklarna presenteras i bilaga 3, tabell 1. Resultatet innefattar 

följande tre kategorier: information/kommunikation, undervisning och stöd. 
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Information/kommunikation 

I Sverige har Arnetz, Winblad, Arnetz och Höglund (2008) utfört en kvantitativ 

studie med hög kvalitet (I), där uppfattningar och attityder mättes bland 

sjukgymnaster, sjuksköterskor och undersköterskor beträffande patienters deltagande 

i omvårdnaden vid hjärtinfarkt. I studien användes frågeformulär som 53 

sjukgymnaster, 303 sjuksköterskor och 132 undersköterskor svarade på. 

Sjuksköterskorna och övrig vårdpersonal var överens om att en viktig aspekt i 

patientens deltagande var att patienten fick god information. Det var också viktigt att 

patienten ställde frågor och uttryckte sina synpunkter. Vid tillfällen när 

sjuksköterskorna inte hade möjlighet att prata med eller erbjuda patienterna stöd var 

orsakerna bland annat tidsbrist och att de var tvungna att prioritera andra uppgifter. 

 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) har i en kvalitativ studie med hög 

kvalitet (I), utförd i Sverige, beskrivit erfarenheter i det dagliga livet för män och 

kvinnor under de första fyra till sex månaderna efter en hjärtinfarkt med fokus på 

problem och att hantera problem och stöd från omgivningen. Som datainsamling 

användes halvstrukturerade intervjuer där 40 patienter ingick. Kvinnorna i studien 

fick information och råd från bland annat sjuksköterskor och andra patienter. Det var 

viktigt att informationen som patienterna fick från sjuksköterskan upprepades såväl 

muntligt som skriftligt. Samtidigt förstod patienterna sin situation bättre genom att 

utbyta erfarenheter med andra patienter. I studien framkom även att männen tyckte 

att sjuksköterskorna var empatiska och ansåg att de var viktiga i det emotionella 

stödet. Enligt männen gavs den bästa informationen av sjuksköterskorna.  

 

I USA har Rankin, Butzlaff, Carroll och Reedy (2005) utfört en kvalitativ studie med 

kvantitativt inslag av medelhög kvalitet (II) med syftet att kvantifiera varaktigheten 

och frekvensen av sjuksköterskans kontakt med ensamstående äldre patienter som 

återhämtade sig från hjärtåkommor och beskriva det funktionella stödet som gavs. I 

studien användes 121 sjuksköterskeanteckningar från en större randomiserad studie. 

Det stöd som gavs av sjuksköterskan vid medicinering var råd, förklaringar och 

förtydligande samt informellt stöd. Sjuksköterskan uppmuntrade patienterna till att ta 

emot stöd från närstående eftersom patienterna beskrev hur mycket familjen och 

vännerna betydde för återhämtningen från hjärtinfarkten. 
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I en kvalitativ studie av hög kvalitet (I) utförd på Irland av Condon och McCarthy 

(2006) undersöktes patienternas perspektiv av att förändra livsstilen efter akut 

hjärtinfarkt. I studien deltog 15 patienter. Patienterna intervjuades med 

halvstrukturerade intervjuer. Patienterna uttryckte att det var en stor fördel med att 

kontakta sjukvårdspersonal på sjukhuset eftersom de var till stor hjälp. När detta 

undersöktes närmare kom det fram att det fanns ett behov hos deltagarna att endast 

använda sjukvårdspersonalen som informationskälla och inte som varaktigt stöd vid 

livsstilsförändringar.    

 

Baldacchino (2006) ville med en kvalitativ studie med kvantitativa inslag av 

medelhög kvalitet (II), utförd på Malta, klargöra sjuksköterskornas huvudsakliga 

kompetens i andlig omvårdnad. Av de 215 sjuksköterskor som svarade på 

frågeformulär slumpades 14 sjuksköterskor till djupare intervjuer. För att erhålla bra 

kontakt med patienten diskuterade sjuksköterskorna om att försöka kommunicera 

med empati för att kunna få patienterna att förstå begränsningar i situationen och 

samtidigt finna en mening med livet. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att 

engagera sig i den andliga omvårdnaden av patienterna vilket innebar att hjälpa 

patienten att se den positiva sidan av situationen och uppmuntra patienten att dela 

med sig av sina erfarenheter till andra patienter. Sjuksköterskorna tyckte även att det 

var av stor vikt att engagera familjen i patientens omvårdnad och att uppmuntra 

patienten till att upprätthålla sitt sociala nätverk.  

 

I en kvalitativ studie med medelhög kvalitet (II) gjord i Sverige av Attebring, Herlitz, 

och Ekman (2005) undersöktes patienters erfarenheter efter en första hjärtinfarkt 

relaterat till förhindrandet av en ny hjärtinfarkt. I studien intervjuades 20 patienter. 

Patienterna tyckte att informationen om deras sjukdomstillstånd från 

sjuksköterskorna var förvirrande. Många patienter tvivlade på att de fått rätt 

medicinering. En patient som ingick i studien berättade att han hade fått 

blodfettsänkande läkemedel vid utskrivningen. När han sedan besökte sin läkare efter 

utskrivning fick han rådet att sluta ta de kolesterolsänkande läkemedlen eftersom 

hans blodfetter var normala men vid ett senare besök hos sjuksköterskan på 

öppenvårdsmottagningen på sjukhuset blev han informerad att han förmodligen 

behövde medicineringen för att kunna fortsätta behålla en normal nivå på 
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blodfetterna. Efter denna förvirrande information blev han oroad över sitt 

hälsotillstånd. Patienterna uttryckte att sjusköterskorna förmodligen försökte att 

informera dem om sjukdomen och medicineringen men att informationen var för 

avancerad och att situationen var för stressig. Även eftervården upplevdes som 

osäker och förvirrande hos patienterna. Arbetsmiljön var en bidragande orsak till 

hjärtinfarkten och patienterna upplevde att de inte fick någon rådgivning om hur de 

skulle kunna fortsätta arbeta i den miljön.  

 

I Norge har Hanssen, Nordrehaug och Hanestad (2007) utfört en kvalitativ studie 

med medelhög kvalitet (II) där informationsbehovet hos inneliggande patienter med 

akut hjärtinfarkt undersökts och om dessa patienter föredrog uppföljningskontakt 

efter utskrivning från sjukhuset. I studien ingick 46 patienter. Författarna i studien 

använde sig av fokusgrupper som datainsamlingsmetod. I resultatet framkom det att 

de flesta av patienterna var nöjda med den information de fick i den akuta vården och 

behandlingen. Den generella informationen uppfattades som viktig men patienterna 

upplevde att det var svårt att välja ut den information som var relevant och 

användbar för dem. Väl hemma från sjukhuset upplevde patienterna brist på 

information inom olika områden. Det som patienterna ville ha mer information om 

efter utskrivningen var att lära sig att hantera fysiska och psykiska konsekvenser av 

sjukdomen, fysisk aktivitet, livsstilsförändringar för att minska risken för 

hjärtsjukdomar, utförandet av aktiviteter och arbete samt medicinering. Efter 

utskrivning kände några av patienterna sig ensamma och osäkra eftersom de 

upplevde att de inte hade någon att prata med.  

 

Undervisning 

Norrman, Stegmayr, Eriksson, Hedbäck, Burell och Brulin (2004) har i en kvantitativ 

studie med hög kvalitet (I), utförd i Sverige, jämfört kvinnor och män i nedstämdhet 

under det första året efter en hjärtåkomma och uppskattat effekten av att delta i ett 

mångfaldigt förebyggande program i nedstämdhet. Ett antal patienter fyllde i ett 

frågeformulär vid fyra tillfällen efter utskrivning.  I studien deltog 220 patienter som 

erbjöds att delta i ett mångfaldigt förebyggande program beståendes av en 

hälsoutbildning som kallades för hjärtskola och/eller ett fysiskt träningsprogram. 

Patienterna kunde få tillgång till en hjärtskola som leddes av en 

specialistsjuksköterska inom hjärt- och kärlsjukdomar och som bestod av 
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grundläggande kunskaper om hjärt- och kärlsjukdomar, riskfaktorer för 

hjärtsjukdomar, vikten av socialt stöd samt hantering av negativa livshändelser. 

Patienterna fick individuell information om sjukdomen och hur de skulle hantera 

riskfaktorer för att förhindra en ny hjärtinfarkt. Patienterna kunde också få möjlighet 

att delta i ett fysiskt träningsprogram som leddes av en sjukgymnast och som 

innehöll fysiska tester för patienterna. I resultatet framkom det att kvinnor hade 

högre grad av nedstämdhet vid alla fyra tillfällen jämfört med män. Hos både 

kvinnor och män minskade graden av nedstämdhet vid två till sex veckor. Det fanns 

inga signifikanta skillnader hos kvinnor eller män i nedstämdhet när det gällde att 

delta eller inte i mångfaldiga förebyggande program.  

 

I Norge har Quist-Paulsen och Gallefoss (2003) utfört en kvantitativ studie med 

medelhög kvalitet (II) i syfte att utforska om en sjuksköterskeledd 

rökavvänjningsintervention påverkade rökavvänjningsfrekvensen hos patienter som 

behandlats för hjärtsjukdomar. Utfallet mättes genom urinprov och telefonintervjuer. 

De 100 patienter som ingick i interventionsgruppen blev erbjudna gruppmöten två 

gånger i veckan med sjuksköterskor, där vikten av att sluta röka var det centrala. 

Någon gång under dessa möten visades en film och en broschyr delades ut som 

innehöll generell information om hjärt- och kärlsjukdomar och råd om att sluta röka. 

Kontrollgruppen som bestod av 118 patienter fick inga specifika instruktioner i att 

sluta röka. Det visade sig att rökavvänjningsinterventionen var effektiv hos rökare 

som intagits för hjärtsjukdomar. Båda grupperna visade på en liknande grad av 

rökvanor under sjukhustiden och efter sex veckors uppföljning. Efter tolv månader 

hade femtiosju procent av patienterna i interventionsgruppen och trettiosju procent i 

kontrollgruppen slutat röka. 

 

Tullmann, Haugh, Dracup och Bourguignon (2007) har med en kvantitativ studie av 

hög kvalitet (I), utförd i USA, undersökt effektiviteten av en intervention där 

fokuserad utbildning och rådgivning till äldre människor skulle ge ökad kunskap i 

symtom om hjärtinfarkt, förbättrade positiva attityder, att få dem att söka hjälp vid 

symtom på akut hjärtinfarkt i ett tidigare skede och att minska oron hos dessa 

patienter. I studien intervjuades 120 patienter. Interventionsgruppen fick information 

av sjuksköterskan om typiska och atypiska symtom på akut hjärtinfarkt, hur 

symtomen kan variera och hur de ska agera vid tecken på akut hjärtinfarkt. Varje 
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patient fick också ett informationsblad som innehöll information om vilka känslor 

som kan uppstå vid en hjärtinfarkt, instruktioner om medicineringen, anvisningar för 

att ringa efter akut hjälp och lokalisering av närmsta akutvårdsenhet. Efter tre 

månader hade interventionsgruppen signifikant mer kunskap, större tillit och högre 

grad av kontroll än kontrollgruppen. Även om interventionsgruppen fick mer 

kunskap om symtom och hjärtsjukdomen, fanns det efter tre månader ingen 

signifikant skillnad i graden av oro mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen.  

 

I Storbritannien har Sinclair, Conroy, Davies och Bayer (2005) utfört en kvantitativ 

studie med medelhög kvalitet (II) där en hembaserad intervention utvärderades för 

patienter som var 65 år eller äldre utskrivna från sjukhuset efter akutintag för 

misstänkt hjärtinfarkt. De 161 patienter som ingick i kontrollgruppen fick vanlig vård 

efter utskrivning som innebar generella råd från sjukhuspersonalen, uppföljning från 

öppenvården och tillgång till hjärtrehabiliteringsprogram. De 163 patienter som 

ingick i interventionsgruppen fick två hembesök av hjärtsjuksköterska efter 

utskrivning. Hjärtsjuksköterskan hade fått utbildning i att stödja vid hjärtsjukdomar. 

Kunskaperna hos sjuksköterskan var bred främst i att uppmuntra patienterna att vara 

involverad och ha kunskap om behandlingen, erbjuda information, stöd och 

rådgivning om riskfaktorer. Vid 100 dagars uppföljning så var det ingen skillnad i 

dödsfall, dagliga aktiviteter eller livskvalitet hos patienterna, men deltagarna i 

interventionsgruppen hade signifikant högre grad av självförtroende. 

Interventionsgruppen hade även färre återbesök på sjukhuset än kontrollgruppen. 

 

I en kvantitativ studie med hög kvalitet (I) gjord i USA av Carroll, Rankin och 

Cooper (2007) undersöktes om en samhällsbaserad gemensam rådgivning/avancerad 

praktisk intervention, utförd av sjuksköterskor och handledare, ökade deltagandet i 

hjärtrehabiliteringsprogram och reducerade sjukhusbesök efter hjärtinfarkt och/eller 

bypassoperation samt om typen av hjärtproblem påverkade antalet sjukhusbesök. I 

den samhällsbaserade gemensamma rådgivningen/avancerade praktiska 

interventionen gjorde sjuksköterskan ett hembesök och kontaktade patienterna via 

telefon tre gånger under ett år och en handledare kontaktade patienterna en gång i 

veckan under en tolvveckorsperiod. Sammanlagt 121 hjärtinfarktspatienter och 

bypassopererade ingick i kontrollgruppen där standardvård gavs. I 
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interventionsgruppen ingick 126 hjärtinfarktspatienter och bypassopererade som fick 

standardvård med uppföljningskontakt. Efter tre månader blev det en ökning av 

deltagandet i hjärtrehabiliteringsprogram i interventionsgruppen och ökningen 

fortsatte upp till ett år efter hjärtinfarkt och bypassoperation hos äldre ensamstående 

patienter. Antalet sjukhusbesök minskade mellan tre till sex månader för 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, men det fanns inga direkta 

skillnader i antalet sjukhusbesök mellan hjärtinfarktspatienter och bypassopererade 

patienter. 

 

I en kvantitativ studie med hög kvalitet (I) gjord i USA av Carroll och Rankin (2006) 

jämfördes effekten av två grupper med egenvårdsintervention, en ledd av en 

handledare och en ledd av en specialistsjuksköterska, med en tredje grupp som fått 

standardvård efter en hjärtinfarkt. I studien deltog 132 patienter som fick svara på 

frågeformulär. Handledaren skulle själv ha genomgått en hjärtinfarkt och 

uppmuntrades till att dela personliga erfarenheter och information med deltagarna 

under telefonkontakten. Specialistsjuksköterskan var specialiserad inom hjärt- och 

kärlsjukdomar och bidrog med patientutbildning för att möta specifika behov och 

strategier för att kunna hantera fysiska påfrestningar och negativa känsloupplevelser. 

Standardvården bestod av instruktioner om mediciner, diet, fysisk aktivitet, hantering 

av symtom och uppföljningskontakt. Självskattningen av beteenden vid återhämtning 

var lika i de tre grupperna från början och ökade sedan för alla grupperna över en 

tolvveckorsperiod.  

 

I en tidigare presenterad studie av Arnetz, Winblad, Arnetz och Höglund (2008) 

framkom det att sjuksköterskorna ansåg att en patient som var involverad i 

omvårdnaden berikade arbetet samtidigt som det förbättrade möjligheterna till en 

lyckad behandling för patienten. 

 

I en tidigare presenterad studie av Attebring, Herlitz, och Ekman (2005) visade det 

sig att patienterna tog reda på egen information om sjukdomen och om 

medicineringen. När patienterna inte förstod de material de funnit kände de sig 

trygga med att fråga sjuksköterskan. 
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I en tidigare presenterad studie av Hanssen, Nordrehaug och Hanestad (2007) 

framkom det att vissa av patienterna tyckte att det var nödvändigt och önskvärt att ha 

en aktiv roll genom att fråga, vara med i utbildningsgrupperna och att se 

videobanden istället för att sitta och vänta på att vårdpersonalen skulle tala om för 

dem vad de skulle göra. De patienter som var nöjda med informationen beskrev hur 

sjukgymnasten satte sig ned med dem och gav individualiserad information och 

svarade på alla frågor som sjuksköterskorna hade gett råd om att de skulle förbereda i 

förväg. 

 

Stöd 

I en tidigare presenterad studie av Norrman, Stegmayr, Eriksson, Hedbäck, Burell 

och Brulin (2004) hade patienterna och deras närstående två veckor efter utskrivning 

från sjukhuset den första individuella uppföljningen hos en specialistsjuksköterska 

inom hjärt- och kärlsjukdomar. Under detta möte försökte sjuksköterskan genom 

samtal framhäva självförtroende och trygghet hos patienten samt stödja patienten. 

Syftet med detta möte var att minska oro och ängslan relaterat till sjukdomen och att 

öka patienternas kunskap om livsstilsförändringar.  

 

I en tidigare presenterad studie av Condon och McCarty (2006) framkom det att stöd 

i form av information, graden av omvårdnad och tillgänglighet till akut sjukvård var 

en viktig orsak till tillfredsställelse och trygghet för deltagarna i studien. Deltagarna 

kände sig säkra med vetskapen att de hade möjlighet till att kontakta 

sjukvårdspersonalen via telefon.  

 

Wieslander, Baigi, Turesson och Fridlund (2005) har i en kvantitativ studie av hög 

kvalitet (I) beskrivit och jämfört det sociala stödet och hur det sociala nätverket 

förändrats över en fyraårsperiod hos kvinnor som genomgått en hjärtinfarkt. De 240 

patienterna som ingick i studien fick svara på ett frågeformulär ett och fyra år efter 

deras hjärtinfarkt. Alla patienter hade blivit erbjudna att delta i 

hjärtrehabiliteringsprogram, där träning, hälsoutbildning och psykosocialt stöd 

ingick. I rehabiliteringsprogrammen involverades sjuksköterskor, sjukgymnaster, 

dietister och hjärtspecialister. Kvinnorna som deltog i ett hjärtrehabiliteringsprogram 

var beroende av professionellt stöd under det första året efter hjärtinfarkten medan de 
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som inte deltog i hjärtrehabiliteringsprogram var i behov av professionellt stöd under 

hela fyraårsperioden.  

 

I en tidigare presenterad studie av Rankin, Butzlaff, Carroll och Reedy (2005) 

framkom det att sjuksköterskan kunde visa sig empatisk genom att vara tillgänglig 

för samtal när patienten kände sig ledsen eller ensam. Sjuksköterskorna gav 

emotionellt stöd och information om symtom som betraktades som normala vid 

återhämtningen.  

 

I en tidigare presenterad studie av Hanssen, Nordrehaug och Hanestad (2007) 

uttryckte patienterna att de kände sig säkra och väl omhändertagna under 

sjukhustiden. Deltagarna tyckte att sjukhuspersonalen var både empatiska och 

professionella. Några av patienterna hade önskemål om att de ville ha någon att ringa 

när de stötte på problem. Vissa av patienterna föreslog att gruppmöten med andra 

som upplevt akut hjärtinfarkt skulle vara bra i stödjande syfte.  

 

En kvalitativ studie med hög kvalitet (I) gjord i Storbritannien av Astin, Atkin, och 

Darr (2008) undersökte behovet av familjestöd för sydasiater och vita européer 

bosatta i Storbritannien med hjärtproblem och belyste likheter respektive skillnader 

mellan dessa grupper med betoning på hjärtrehabilitering och livsstilsförändringar. I 

studien intervjuades 112 patienter och anhöriga. I studien använde författarna sig av 

halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Resultatet visade att vita 

européer ofta hade med sig sin partner vid besök på sjukhuset hos sjuksköterskan. 

Patienten hade tillsammans med sin partner möjlighet att diskutera råden som de fick 

angående rehabilitering med sjuksköterskan för att identifiera problem. Detta 

resulterade i att partnern kunde ge sitt stöd till patienten både i det inledande stadiet 

av diagnosen och rådfråga sjuksköterskan när bekymmer dök upp.  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

De 15 inkluderade artiklarna är alla skrivna på engelska och eftersom det inte är vårt 

modersspråk kan det ha gett upphov till feltolkningar vid granskning och 
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kvalitetsbedömning. Styrkan i denna litteraturstudie har varit att båda författarna har 

läst och kvalitetsbedömt artiklarnas innehåll tillsammans efter att först granskat dem 

var för sig. Detta har minskat risken för feltolkningar av det engelska språket. Det 

har också ökat möjligheten till att kunna diskutera, argumentera, identifiera och 

forma kategorier samt komma fram till en konsensus. Sökorden är hämtade från 

Karolinska institutets MeSH-termer.  

Författarna valde att använda sig av aktuella informationskällor och har därför 

exkluderat artiklar som publicerats före 1998. De kvantitativa artiklarna har varit en 

begränsning med vår litteraturstudie då författarna inte har tillräckligt med kunskaper 

för att kunna värdera statistiska metoder och kvantitativ forskning. En svaghet med 

artiklarna som inkluderats i studien var att de inte tog upp så mycket om stöd till 

människor som inte vill delta i hjärtrehabiliteringsprogram. Det hade enligt 

författarna varit intressant att veta mer om hur sjuksköterskan skulle kunna ge sitt 

stöd till kvinnor och invandrare som inte vill delta i hjärtrehabiliteringsprogram. 

I studier där hjärtåkommor och hjärtproblem nämns ingår patienter som genomgått 

hjärtinfarkt. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa omvårdnadsfaktorer av betydelse för 

patienter som genomgått en hjärtinfarkt. Resultatet visade att patienterna många 

gånger fick otillräcklig information och otillräckligt stöd. Hjärtinfarktspatienter 

föredrog individuellt anpassad information. Undervisning från sjuksköterskan gav 

patienterna möjlighet att förbättra sin hälsa och sitt självförtroende. För att 

sjuksköterskan skulle kunna motivera patienten till livsstilsförändring krävdes det att 

patienterna själva var villiga till att förändra sitt beteende och att patienterna var 

delaktiga i omvårdnaden. Hjärtsjuksköterskan som många gånger fanns med i 

hjärtrehabiliteringsprogram försåg patienterna med kunskap och gav ett gott stöd.    

 

Eftersom patienter med hjärtinfarkt är vanligt förekommande i vården är det viktigt 

att som sjuksköterska uppmärksamma dessa patienter genom att stödja och få 

patienterna att må så bra som möjligt (Gelfand & Cannon, 2007; Moser, 2007). 

Patienter som inte var tillfredsställda med sjuksköterskans omvårdnad hade fått 

bristande stöd och otillräcklig information. Det visade sig även att sjuksköterskan 

inte alltid gav den informationen som patienterna behövde, eller som var individuellt 
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inriktad till just dem (Attebring et al., 2005; Condon & McCarty, 2006). I situationer 

där informationen var bristfällig upplevde patienterna att informationen var på för 

hög nivå och att sjuksköterskan var stressad på grund av tidsbrist (Arnetz et al., 

2008; Attebring et al., 2005). Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan förvissa sig om att patient 

och/eller närstående förstår given information. Arborelius (1996, s.17, 19, 20) menar 

att patienternas kunskap och attityder inte behöver stämma överens med deras 

handlande. Som sjuksköterska är det lättare att ge patienterna faktakunskaper än att 

få dem att ändra beteende. Vid individuell rådgivning bör sjuksköterskan ta reda på 

vilken kunskap som finns hos patienterna genom att fråga och om det finns brister i 

deras kunskaper bör mer information erbjudas. Informationen som ges ska innehålla 

fakta utan värderingar och muntlig information bör alltid kompletteras med skriftlig 

information. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall patienten ges 

individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för 

undersökning, vård och behandling som finns. Vi håller med Jackson et al. (2000) att 

det som sjuksköterska är viktigt att ha förståelse för att många patienter känner sig 

förvirrade efter en hjärtinfarkt och att patienterna är individer som går igenom 

perioden av återhämtning på olika sätt. Genom att lägga stor vikt på information och 

stöd kan oron hos dessa patienter minska. Enligt författarna är det av stor betydelse 

att sjuksköterskan prioriterar vilken information som är nödvändig för varje enskild 

patient.  

 

Sjuksköterskans kommunikation med patienten gav patienten möjlighet till att känna 

trygghet med sig själv och sin livssituation (Baldacchino, 2006; Norrman et al., 

2004). Sjuksköterskan har en betydelsefull uppgift vid mötet med patienten genom 

att skapa ett förhållningssätt som inger trygghet, närvaro och att se patienten som en 

helhet (jfr. Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s.336). Henriksen och Vetlesen 

(2001, s.156) och Barbosa da Silva och Ljungquist (2003, s.336) styrker vår åsikt om 

att en bra dialog kan utvecklas genom att sjuksköterskan låter patienten öppet tala om 

känslor och problem. Henriksen och Vetlesen (2001, s.90) menar att det i arbetet 

med patienter krävs att vårdpersonalen är öppna och mottagliga och har som mål att 

hjälpa patienterna så långt det är möjligt. 
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Många patienter var i behov av professionellt stöd från sjuksköterskan. Det 

professionella stödet var många gånger en förutsättning för att patienterna skulle 

kunna hantera livsstilsförändringar. Patienter som fått professionellt stöd mådde 

bättre än de patienter som fick mindre stöd (Carroll et al., 2007; Carroll & Rankin, 

2006; Hanssen et al., 2007; Norrman et al., 2004; Quist-Paulsen & Gallefoss, 2003; 

Sinclair et al., 2005; Tullmann et al., 2007; Wieslander et al., 2005). Klang 

Söderkvist (2008, s.11, 171) skriver att det i sjuksköterskans profession ingår att göra 

allt för att tillmötesgå patientens behov och skapa en miljö som gynnar inlärning. I 

ett professionellt förhållningssätt visar sjuksköterskan ett positivt engagemang och en 

positiv attityd gentemot patienten (Barbosa da Silva & Ljungquist, 2003, s.338). För 

att en patient ska kunna förändra sitt beteende med hjälp av undervisning krävs det 

att patienten har insett att kunskap är nödvändigt och själv önskar en 

beteendeförändring. Sjuksköterskan måste anpassa sin undervisning till patienten så 

att den blir något mer än presentation av fakta (Førsund, 1998, s.93-94; Skansgård, 

Svendsen, Aanrud & Aars, 1998, s.483). Patienter kan ha brist på motivation på 

grund av att de inte uppfattar livsstilsförändring som viktigt eller att de känner att de 

inte har förmågan till att förändra sina beteenden (Faskunger, 2008, s.121). 

Sjuksköterskan kan främja patienternas inre motivation genom att inte vara styrande 

och kontrollerande utan istället låta patienten fatta egna beslut (Arborelius, s.24). 

Författarna anser i detta sammanhang att sjuksköterskan bör visa respekt för 

patienten genom att vara lyhörd och lyssna till patienternas känslor. 

 

De patienter som deltog i hjärtrehabiliteringsprogram kände sig mer säkra på sig 

själva och var inte i behov av lika mycket stöd som patienter som inte deltog i 

hjärtrehabiliteringsprogram (Norrman et al., 2004; Sinclair et al., 2005; Wieslander 

et al., 2005). Författarna anser att hjärtrehabiliteringsprogram ger bättre 

förutsättningar och möjligheter för patienter att uppnå välbefinnande genom att de får 

möjlighet till att träffa andra hjärtsjuka i samma situation och utbyta erfarenheter. I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) ska 

sjuksköterskan i dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för 

att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. I studier av Arnetz et al. 

(2008) och Attebring et al. (2005) framkom det att både sjuksköterskan och 

patienterna ansåg det som viktigt att patienten tog eget ansvar och var delaktig i 

utformningen av sin omvårdnad. Författarna håller med Dahlberg et al. (2003, s.21) 
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att det är av stor betydelse att patienten är delaktig i omvårdnaden eftersom patienten 

har den största kunskapen om sig själv. Faskunger (2008, s.124) skriver att ett 

patientcentrerat arbetssätt som sjuksköterskan kan använda sig av innebär att ge 

patienterna större inflytande i omvårdnaden och att uppmuntra patienterna att komma 

med egna förslag på lösningar. Patienten ska ha en central roll i besluten som tas och 

bör vara den som pratar mest.  

 

Patienter kände en trygghet med att det fanns en möjlighet till att ta kontakt med 

sjuksköterskan eller någon annan med kunskap inom området när de kände sig 

ensamma eller hade ett informationsbehov (Condon & McCarty, 2006; Hanssen et 

al., 2007; Rankin et al., 2005). När sjuksköterskan tog sig tid för patienterna och 

deras närstående ökade deras tillfredsställelse och livskvalitet (Grange, 2005). I en 

studie av Svedlund, Danielson och Norberg (1999) försökte sjuksköterskorna vara 

öppna för patientens behov och bedöma vilken omvårdnad som var bäst för 

patienten. De försökte också få en nära relation med patienten för att underlätta och 

dela den känslomässiga bördan. Oterhals, Hanestad, Eide och Hanssen (2006) skriver 

att det spelar en stor roll att sjuksköterskan tar sig tid så att patienter känner sig 

bekräftad genom att någon bryr sig om dem. Sjuksköterskan behöver vara tillgänglig 

eftersom hjärtinfarktspatienter är väldigt sårbara direkt efter hjärtinfarkten. Vi tror att 

uppföljningskontakt med sjuksköterskan efter utskrivningen kan göra att patienten 

känner att de inte är ensam med sin sjukdom.  Faskunger (2008, s.126-127) menar att 

beteende, tankar och känslor påverkas positivt av stöd från omgivningen och gör oss 

bättre på att hantera stress samt stärker känslan av sammanhang. I Socialstyrelsens 

allmänna råd (SOSFS 1993:17) om omvårdnad inom hälso- och sjukvården 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 bland annat sjukdom och i behandlingssituationer. Med sin specialistkompetens 

hade hjärtsjuksköterskan stor kunskap i att stödja patienterna (Grange, 2005). 

Hjärtsjuksköterskan framstod som en källa till kunskap och stöd för patienterna. 

Patienterna som haft kontakt med hjärtsjuksköterskan visade bättre psykisk hälsa och 

hade bättre självförtroende (Norrman et al., 2004; Sinclair et al., 2005). 

Socialstyrelsen (2001, s.91) menar att en individuell uppläggning av rehabilitering 

kräver en god kunskap och att sjuksköterskan tar sig tid för patientens behov. 

Hjärtsjuksköterskan har en viktig roll i detta sammanhang genom att vara den som 
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samordnar den individuella omvårdnaden för varje patient. Enligt författarna bör 

hjärtsjuksköterskan inte bara finnas tillgänglig på sjukhuset utan även i primärvården 

så att så många patienter som möjligt kan få tillgång till den vård de behöver. 

Fridlund och Hildingh (2000, s.120, 131) menar att hjärtinfarktspatienter är i behov 

av individanpassad rehabilitering i sin hemmiljö vilket gör det till en lämplig uppgift 

för primärvården. I och med att eftervården är avslutad tar den långsiktiga 

eftervården vid och det kan vara ett problem för patienterna som inte alltid får 

information om vilka stödmöjligheter som finns. Här har sjuksköterskan en viktig 

funktion att fylla genom att göra det möjligt för patienterna att själva lära sig vad 

som behövs för att kunna förbättra och bevara sin hälsa.  

 

Slutord 

Stöd i form av råd och information till patienten bör lyftas fram som en viktig del av 

vården till hjärtinfarktspatienter. Om patienterna är nöjda med undervisningen bör 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder riktas mot att få patienten att uppnå god 

livskvalitet. Det som sjuksköterskan bör ha i åtanke är att alla individer är olika med 

varierande känslor, förväntningar och förutsättningar. Patienter behöver bli 

behandlade och sedda som unika individer. Med god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienter kan sjuksköterskan på ett bra sätt stödja och hjälpa 

patienterna i deras nya livssituation. Sjuksköterskan kan möta patientens behov av 

individuell vård och information och utforma omvårdnaden efter det behov av stöd 

patienterna behöver. I hjärtrehabiliteringsprogram ges patienterna möjlighet att 

tillsammans med andra återfå kontroll över sina liv. Hjärtsjuksköterskan har en viktig 

roll i rehabiliteringen genom att individuellt anpassa vården och hjälpa patienterna att 

få insikt om sin sjukdom. Sjuksköterskan kan möta patienterna genom att lyssna till 

patienternas upplevelse av att dagligen leva med hjärtsjukdom.  
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Bilaga 1 
 

Tabell 1a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med 
kvantitativ metod. 
 
 I=Hög II=Medel III=Låg 
 
C 

Prospektiv 
randomiserad studie. 
Större väl planerad och 
genomförd 
multicenterstudie med 
adekvata 
beskrivning av 
protokoll, material 
och metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Antalet 
patienter tillräckligt 
stort för att 
besvara 
frågeställningar. 

 
 
- 

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

 
P 

Prospektiv studie utan 
randomiserad. 
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 (t ex 
multivariantanalys, 
fallkontrollmetodik 
etc.). Lång 
uppföljningstid. 

 
 
- 

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

L Noggrann 
litteraturgenomgång, 
väl redovisat 
patientmaterial, ofta i 
tabellform. 

 
- 

Redovisning utan 
källhänvisning och 
med ofullständigt 
underbyggda slutsatser 

Kvalitetskriterier för C, P, R och L enligt SBU (Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999) 
 



 

 

Tabell 1b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier 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 
lite/otillräckligt 
beskriven, 
metod/analys ej 
tillräckligt beskriven 
eller bristfällig 
resultatredovisning. 
 

Kvalitetskriterier för K enligt SBU (Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 

Granskningsprotokoll för studier med kvalitativ och kvantitativ metod  

 

Artikelgranskning 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………

……………….. 

Titel:……………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………..………………………

………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: 

……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….    

2……………………………………..    

3……………………………………..    

4……………………………………..    

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:……………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………

………………………. Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:……………………………………………………………………………

……….. 

  

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                      

 □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan              

□................................... 

 

Studiens omfattning: Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) 

……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens 

längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja □           Nej □  

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja □         Nej □   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja □          Nej □    

Urval relevant?    Ja □          Nej □  

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja □          Nej □  

Är metoden tydligt beskriven?   Ja □          Nej □ 

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja  □         Nej □  

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt? Ja □         Nej□ 

 

  

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □               Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 



 

 

Bortfall:  Analysen beskriven   Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven  Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………

………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

…………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

Omarbetad utifrån granskningsmall för SBU (Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999) 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3  

Tabell 1. Inkluderade artiklar 

Författare, 
(årtal), land 

Studiens syfte Design 
/intervention 

Deltagare 
 (bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Design/ 
kvalitet 

Arnetz et al.,  
(2008), 
Sverige  

Syftet var att bland 
sjukgymnaster, 
sjuksköterskor och 
undersköterskor mäta 
uppfattningar och attityder  
beträffande patientens 
deltagande i omvårdnaden 
vid hjärtinfarkt. 
 

Kvantitativ  
tvärsnittsstudie,  
frågeformulär  

N=494 sjuksköt 
erskor, 
undersköt 
erskor och sjuk 
gymnast 
er.  
Bortfall= 6 
 

Chi-2-test, 
Kolmogorov-
Smirnov test, 
Kruskal-Wallis 
test, ANOVA, 
Tukey, 
korrelationsanaly
s  
 

Det fanns inga signifikanta 
skillnader gällande 
uppfattningar om patientens 
deltagande mellan 
sjukgymnaster, sjuksköterskor 
och undersköterskor men 
däremot fanns det skillnader i 
attityder. Alla tre grupper 
kände att ett aktivt 
patientdeltagande berikade 
deras arbete samtidigt som det 
ökade arbetsbelastningen och 
tog tid från andra uppgifter. 

P=II  

Astin et al., 
(2008), 
Storbritannien 

Syftet med studien var att 
undersöka behovet av 
familjestöd för sydasiater 
och vita européer bosatta i 
Storbritannien med 
hjärtproblem och att belysa 
likheter respektive 
skillnader mellan dessa 
grupper med betoning på 
hjärtrehabilitering och 
livsstilsförändringar. 

Kvalitativ 
jämförande, 
halvstrukturerade 
intervjuer. 

N=112 
Patienter 
Bortfall= 47 

Kvalitativ 
innehålls- 
analys 

Vita europeiska patienter hade 
tillsammans med  familjen 
möjligheter till att diskutera 
råd de fått i samband med 
rehabilitering och kunde 
gemensamt identifiera 
eventuella problem med 
vårdpersonalen. Sydasiater 
hade svårare att förstå 
informationen som de fick av 
vårdpersonalen jämfört med 
vita européer.  Sydasiater var 

K=II 



 

 

ofta beroende av 
familjemedlemmar som kunde 
översätta åt dem för att de 
skulle kunna förstå vilka 
förändringar i livsstilen som 
de behövde göra. 

Attebring et 
al., (2005), 
Sverige 

Syftet var att undersöka 
patienternas erfarenheter 
efter en första hjärtinfarkt 
relaterat till förhindrandet 
av en ny hjärtinfarkt. 

Kvalitativ, 
narrativa 
intervjuer. 

N=24  
patienter 
Bortfall= 
4 

Hermeneutisk 
analysmetod 

Patienterna tyckte att 
medicineringen var 
påträngande i det dagliga livet 
men de tyckte även att den 
ledde till positiva känslor av 
säkerhet. Kommunikationen 
med hälsovårdspersonalen 
ledde till förvirring både i 
behandlingen och i 
sjukdomstillståndet. 

K=II 

Baldacchino, 
(2006), Malta 

Syftet med denna studie 
var att klargöra 
sjuksköterskors 
huvudsakliga kompetens i 
andlig omvårdnad. 

Studien uppdelad 
i två delar: 
1.Kvantitativ 
intervention, 
frågeformulär  
2.Kvalitativ 
deskriptiv, 
halvstrukturerade 
intervjuer. 

1.N=215 
sjuksköt 
erskor. 
Bortfall=  
138 
2. N=14 
sjuksköt 
erskor 

Beskrivande 
statistik, tematisk 
analys 

Fyra huvudsakliga 
kompetenser för 
sjuksköterskor identifierades; 
rollen som sjuksköterska 
yrkesmässigt och individuellt, 
sjuksköterskornas framförande 
av den andliga omvårdnaden, 
sjuksköterskornas 
kommunikation med 
patienterna, tvärvetenskapliga 
team och 
kliniska/utbildningsorganisatio
ner och säkra etiska 
utföranden i omvårdnaden. 

P=II 
K=II 
 



 

 

 

Carroll & 
Rankin, 
(2006),  USA 

Syftet var att jämföra 
effekten av två grupper 
med  
egenvårdsintervention, en 
ledd av en handledare och 
en ledd av en 
specialistsjuksköterska, 
med en tredje grupp som 
fått standardvård efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 
prospektiv 
randomiserad 
studie, 
frågeformulär 

N=132 patienter 
Bortfall=14 

Beskrivande 
statistik, 
ANOVA, Chi-2-
test. 

Det fanns inga signifikanta 
skillnader mellan de tre 
grupperna gällande hälsan hos 
deltagarna tolv veckor efter en 
akut hjärtinfarkt. Det var 
liknande skillnader i 
beteenden vid återhämtning, 
fysisk och mental hälsa i båda 
interventionsgrupperna och 
gruppen som endast fick 
standardvård. 

C=II 

Carroll et al., 
(2007), 
USA 

Syftet med denna studie 
var att bestämma om en 
samhällsbaserad 
gemensam 
rådgivning/avancerad 
praktisk intervention utförd 
av sjuksköterskor ökade 
deltagandet i 
hjärtrehabiliteringsprogram 
och reducerade 
sjukhusbesök efter 
hjärtinfarkt och 
bypassoperation samt om 
typen av hjärtproblem 
påverkade antalet 
sjukhusbesök. 
 

Kvantitativ 
randomiserad 
kontrollerad 
studie, 
telefonintervjuer. 

N=494 
patienter  
Bortfall= 
247 Bortfalls- 
analys gjord. 

Chi-2-test, 
McNemar test, 
Logistisk 
regressionsmodel
l, Multilevel 
Poisson 
regression, 
ANOVA. 

Det blev en ökning av 
deltagandet i 
hjärtrehabiliteringsprogram 
efter tre månader i 
experimentgruppen och denna 
ökning fortsatte upp till ett år 
efter hjärtinfarkt och 
bypassoperation. Det fanns 
inga signifikanta skillnader 
mellan hjärtinfarkt och 
bypassoperationspatienter i 
antalet sjukhusbesök. 
Sjukhusbesöken minskade 
mellan tre till sex månader för 
de i experimentgruppen 
jämfört med gruppen som fick 
standardvård. 

C=I 



 

 

 

Condon & 
McCarty, 
(2006), Irland 

Syftet vara att undersöka 
patienternas perspektiv av 
att förändra livsstilen efter 
akut hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
deskriptiv studie, 
halvstrukturerade 
intervjuer. 

N=15 
patienter 
Bortfall=3 
Bortfallsanaly
s gjord 

Tematisk analys I resultatet framkommer 
patienternas erfarenheter av 
livsstilsförändringar 
framförallt när det gäller 
relationen till att sluta röka 
och stresshantering. 
Patienterna mötte svårigheter 
vid sex veckor efter 
utskrivning framförallt på 
grund av för många 
livsstilsförändringar och 
bristen på professionell hjälp i 
form av stöd i deras 
ansträngning till att göra 
livsstilsförändringar. 

K=I 

Hanssen et 
al., (2007), 
Norge 

Syftet var att undersöka 
informationsbehovet hos 
inneliggande patienter med 
akut hjärtinfarkt och om de 
föredrog 
uppföljningskontakt efter 
utskrivning från sjukhuset. 

Kvalitativ 
explorativ studie, 
fokusgrupper. 

N=46 
patienter  
Bortfall=32 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Resultatet visade på att det 
fanns brister i att möta 
patienternas 
informationsbehov både på 
sjukhuset och efter 
utskrivning. Alla deltagare i 
studien var överens om att 
professionell telefonkontakt 
med någon som kände till 
deras fall skulle ha varit till 
stor hjälp när de stötte på 
problem i hemmet. 

K=II 



 

 

 

Kristofferzon 
et al., (2007), 
Sverige 

Syftet med denna studie 
var att beskriva 
erfarenheter i det dagliga 
livet för män och kvinnor 
under de första fyra till sex 
månaderna efter en 
hjärtinfarkt med fokus på 
problem och att hantera 
problem och stöd från 
omgivningen. 

Kvalitativ, 
deskriptiv; 
retrospektiv, 
halvstrukturerade 
intervjuer.  

N=40 
Bortfall=1 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Fysiska symtom och 
känslomässig oro var de 
vanligaste förekommande 
problemen under de första 
månaderna efter en 
hjärtinfarkt. Deltagarna 
hanterade problemen själva 
genom att lita på deras egna 
förmågor, genom förändrade 
attityder och beteenden och 
genom egna beslut och 
handlingar. Omgivningen var 
vanligtvis stödjande men 
deltagarna upplevde även 
kommunikationsproblem när 
de mötte sin omgivning. 

K=II 

Norrman et 
al., (2004), 
Sverige 

Syftet var att jämföra män 
och kvinnor i nedstämdhet 
under det första året efter 
en hjärtåkomma och att 
uppskatta effekten av att 
delta i ett mångfaldigt 
förebyggande program i 
depressiv sinnesstämning. 

Kvantitativ 
prospektiv 
studie, 
frågeformulär 

Frågeformulär 
till patienter 
vid fyra 
tillfällen 
1.N=220 
2.N=195 
Bortfalll=23 
3.N=161 
Bortfall=56 
4. N=202 
Bortfall=13 
 
N=220 
patienter 
erbjöds 
förebyggande 

Statistisk analys, 
Wilcoxon 
rangsummatest, 
Chi-2-test, 
McNemar test 

I var och en av de fyra 
uppföljningarna hade 
kvinnorna signifikant högre 
grad av nedstämdhet jämfört 
med männen. Hos kvinnorna 
ökade nedstämdheten fram till 
två veckor och för männen 
över två veckor. 
Nedstämdheten reducerades 
signifikant efter sex veckor 
hos både kvinnorna och 
männen. Resultatet visade 
inga skillnader i deltagandet i 
förebyggande program. 

P=I 



 

 

program 
Bortfall=93 
Bortfallsanaly
s gjord. 

Quist-Paulsen 
& Gallefoss, 
(2003), Norge 

Syftet var att utforska om 
en sjuksköterskeledd 
rökavvänjningsintervention 
påverkar 
rökavvänjningsfrekvensen 
hos patienter som 
behandlas för 
hjärtsjukdomar. 

Kvantitativ 
randomiserad 
kontrollerad 
studie, urinprov 
och 
telefonintervjuer 

N=250 
patienter  
Bortfall= 
32 

Multipel 
logistisk 
regression 
analys, Odds 
Ratio 

Rökavvänjningsinterventionen 
var effektiv hos rökare som 
intagits för hjärtsjukdomar. 
Efter 12 månader hade 
femtiosju procent av 
patienterna i 
interventionsgruppen och 
trettiosju procent i 
kontrollgruppen slutat röka. 

C=II 

Rankin et al., 
(2005), USA 

Syftet med denna studie 
var att kvantifiera 
varaktigheten och 
frekvensen av 
sjuksköterskans kontakt 
med ensamstående äldre 
patienter som återhämtar 
sig från hjärtåkommor och 
att beskriva det 
funktionella stödet som 
gavs. 

Kvalitativ 
deskriptiv studie 
med deltagare 
från en större 
randomiserad 
kontrollerad 
studie, 
sjuksköterskeant
eckningar. 

N=121 
Sjuksköterske
anteckningar 
Bortfall=81  

Kvalitativ 
innehållsanalys   

Över en period på 14 veckor 
så hade sjuksköterskan 
kontaktat de äldre 16 gånger 
och totalt spenderat 4,5 
timmar eller ett 13 minuter 
långt telefonsamtal per patient 
och 80 minuter för varje 
hembesök. I resultatet 
framkom det att 
sjuksköterskan fokuserade på 
att uppmuntra patienterna och 
ge det stöd som behövdes i 
olika situationer. 

K=II 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinclair et al., 
(2005), 
Storbritannien 

Syftet var att utvärdera en 
hembaserad intervention 
för patienter som var 65 år 
eller äldre utskrivna från 
sjukhuset efter 
akutintagning för misstänkt 
hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 
randomiserad 
kontrollerad 
studie, 
frågeformulär 

N=449  
Patienter 
Bortfall=125 
Bortfallsanaly
s gjord 

T-test Vid 100 dagars uppföljning så var 
det ingen skillnad i dödsfall, 
dagliga aktiviteter eller livskvalitet 
hos patienterna, men deltagarna i 
interventionsgruppen hade 
signifikant  högre grad av 
självförtroende. 
Interventionsgruppen hade även 
färre återbesök på sjukhuset. 

C=II 

Tullman et al, 
(2007), 
USA 

Syftet var att undersöka 
effektiviteten av en 
intervention där fokuserad 
utbildning och rådgivning 
till äldre människor skulle 
ge ökad kunskap om 
symtom om sjukdomen, 
förbättrade positiva 
attityder och få dem att 
söka hjälp vid symtom på 
akut hjärtinfarkt i ett 
tidigare skede samt att 
minska oron hos dessa 
patienter. 

Kvantitativ 
randomiserad 
kontrollerad 
studie, 
frågeformulär, 
pilotstudie 

N=120 
patienter 
Bortfall=5 

T-test, Mann 
Whitney U-test. 

Det var ingen  signifikant skillnad i 
graden av oro efter tre månader 
mellan de som fick fokuserad 
utbildning och rådgivning i 
interventionsgruppen jämfört med 
de som inte fick det. Resultatet 
visade på högre kunskap, tillit och 
märkbar grad av kontroll hos de 
äldre i interventionsgruppen efter 
tre månader jämfört med 
kontrollgruppen.  

C=II 

Wieslander et 
al., (2005), 
Sverige 

Syftet var att beskriva och 
jämföra socialt stöd och 
hur det sociala nätverket 
förändrades över en 
fyraårsperiod hos kvinnor 
som genomgått en 
hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 
jämförande 
studie, 
frågeformulär 

N=240 
patienter 
Bortfall= 87 
Bortfallsanaly
s gjord 

Students t-test, 
Chi-2-test, 
Wilcoxons 
undertecknades-
rank test 

Kvinnorna som deltog i 
hjärtrehabiliteringsprogram var i 
behov av professionellt stöd direkt 
efter hjärtinfarkten och ett år efter 
hjärtinfarkten. Kvinnorna som inte 
deltog i 
hjärtrehabiliteringsprogram 
behövde professionellt stöd under 
hela fyraårsperioden. 

C=I 
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Bilaga 4 

Översikt över kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Information/kommunikati

on 

♦ Sjuksköterskans informella stöd och uppmuntran 

♦ Otillräcklig information från sjuksköterskan 

Undervisning 

 

♦ Patientutbildning 

♦ Egenvård 

Stöd ♦ Tillgänglighet 

♦ Socialt stöd 

 
 
 


