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Abstrakt 

 

Inledning hjärtinfarkt visade sig vara ett livshotande tillstånd som behövde 

omedelbart behandling av läkemedel och avancerat invasivt kirurgiskt ingrepp för 

att minska hjärtmuskelskadan samt förhindra plötslig död. För patienter var detta 

oftast en traumatisk upplevelse och mötet med sjukvården kunde kännas 

skrämmande. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienternas 

upplevelser och attityder till att drabbas av hjärtinfarkt. Metoden var en 

systematisk litteraturstudie med innehållsanalys som var baserad på vetenskapliga 

artiklar som analyserades och sammanställdes i fyra olika kategorier. Resultatet 

innefattade femton vetenskapliga artiklar som visade hur patienter upplevde 

hjärtinfarkt i den akuta situationen samt hur de tolkar sina symtom. Det som 

framkom i denna studie var att det fanns skillnader i symtombilden av en 

hjärtinfarkt mellan könen och bristande information, attityder och förhållningssätt 

ledde till rädslor, oro och osäkerhet hos patienterna. Diskussionen lyfte fram 

vikten av god information och kommunikation mellan patienterna och 

sjukvårdspersonalen samt hur attityder och bemötande uppfattades av patienterna. 

Skillnader i symtom mellan man och kvinna skiljde sig åt. Slutsats För läkare och 

annan sjukvårdspersonal gällde det att ha bra förkunskaper om dessa skillnader för 

att kunna delge patienterna denna viktiga information och därigenom minskades 

fördröjningen till att söka sjukvård i tid. Det första mötet med patienterna var 

viktigt för att de skulle kunna känna sig trygga och sedda. 

 

 

Nyckelord: Attityder, Bemötande, Hjärtinfarkt, Information, Litteraturstudie, 

Symtom, Upplevelse 
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Bakgrund 

Hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda dödsorsaken i Sverige, och står för cirka 30 

procent av samtliga dödsfall. I Sverige avlider 40 procent av cirka 50 000 

hjärtinfarkter per år i sin hjärtinfarkt där ungefär 10 000 av dessa sker 

prehospitalt. Skillnaden mellan ålder och kön är ganska stor, dödligheten är som 

lägst för män under 45 år medan frekvensen ökar med åldern. Hos män i åldern 70 

– 80 år inträffar de flesta av infarkterna. Hos kvinnor är motsvarande ålder 75 – 

85 år. Personer över 80 år ökar dödligheten med cirka 60 procent. Den vanligaste 

dödsorsaken för den prehospitala hjärtinfarkten är livshotande arytmi. En viktig 

faktor är att få patienterna att larma ambulans vid symtom uppkomst (Persson & 

Stagmo, 2008, s.86).  

Hälsa kan ses utifrån flera dimensioner där den subjektiva upplevelsen ofta 

ställs i förhållande till den objektiva upplevelsen. Upplevelsen av känslan att 

känna sig sjuk men inte ha några symtom på sjukdom kan omvänt vara att ha en 

diagnostiserad sjukdom men ändå känna sig fullt frisk. Det finns mätmetoder som 

kan verifiera relationen mellan sjukdomsupplevelsen och sjukdom. Graden av 

upplevelse av sjukdom varierar och det är viktigt att beakta för sjuksköterskor 

som möter patienter (Birkler, 2007, s.79-81).  

Befolkningen består av både män och kvinnor, som i det stora hela är ganska 

lika anatomiskt och fysiologiskt, men det finns synliga och osynliga skillnader. 

Som exempel hjärtat, det som är en av de osynliga skillnaderna med ögat sett utan 

teknisk hjälp. Det kvinnliga hjärtat är till storleken mindre än det manliga och det 

medför också att kranskärlen också är mindre i diameter (Lindgärde, et al, 2005, 

s.14; Schenck-Gustavsson, 2003, s.15). 

De flesta patienter med bröstsmärtor söker sjukvård för sina symtom. Smärtan 

är oftast utmärkande, intensiv, olidlig samt koncentrerad direkt under bröstbenet 

med utstrålning till armar och hals. Patienter hänvisar generellt att denna smärta 

har de aldrig tidigare upplevt. Smärtan är oftast kontinuerlig och förbättras inte 

vid byte av position. Illamående/kräkningar, svettningar samt rädsla och obehag 

hör också till den typiska symtombilden. Den subjektiva smärtupplevelsen är 

individuell, kulturell, miljömässig, emotionell och kognitiv och beror till stor del 

på tidigare upplevelser (Santos & Araújo, 2003).  
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I det mångkulturella samhället finns patienter som inte behärskar det svenska 

språket och har då en begränsad förmåga att kommunicera. Speciellt svårt är det 

att förmedla känslor. Hjälpmedel som metaforer kan vara ett sätt att kommunicera 

när tankar och upplevelser inte klart kan formuleras. Dessa metaforer är ofta djupt 

rotade i historiska traditioner men kan vara svår att översätta mellan språk 

generellt i kulturella sammanhang (Bäärnheim, 2007, s.288-290). 

Symtombilden skiljer sig mellan könen där kvinnor ofta har diffusa symtom på 

hjärtinfarkt. Studier visar att kvinnor ofta upplever mindre smärta, och i och med 

det väntar att söka sjukvård. Därför är det viktigt att sjukvårdspersonal känner till 

dessa fakta och informerar kvinnor om symtom och gör dem medvetna om detta. 

Mellan 40-60% av dödsfallen i hjärtinfarkt sker under första timmen (Mussi, 

Ferreira & Menezes, 2005).   

Anamnesen har en stor betydelse vid hjärtsjukdom. Symtom som särskilt bör 

uppmärksammas är bröstsmärtor, andfåddhet, allmänpåverkan, yrsel, syncopé, 

perifera ödem samt känslor som att hjärtat gör ”volter” i bröstet (Ericson & 

Ericson, 2008, s.77). 

Behandling av symtom vid misstänkt akut hjärtinfarkt följer ett visst 

behandlingsmönster bestående av blodförtunnande läkemedel, smärtlindrande 

läkemedel, antiemetika och nitrater. Tillförseln av syrgas samt att patienten får 

lugn och ro ses som de primärt viktigaste i behandlingen. Kompletterande 

behandling vid hjärtinfarkt är intravenösa trombolysläkemedel och/eller perkutan 

coronar intervention (PCI) behandling där tiden från symtom till behandling är 

avgörande för ett gott resultat (Persson & Stagmo, 2008, s.96). 

Husserl (1859-1939) är den Tjeckisk – Tyske filosofen som i enighet med 

fenomenologin myntade begreppet livsvärld. Det är den värld för människan som 

man tar för given och som för tillfället existerar. När ens livsvärld förändras till 

exempel när man drabbas av akut sjukdom blir helt plötsligt livsvärlden mindre 

och världen utanför större. Upplevelsen om sig själv blir förändrad och personen 

blir sårbar. För att som sjuksköterska kunna visa omsorg om patienter gäller det 

att kunna förstå enskilda personers livsvärld och närma sig dessa utifrån de 

förutsättningar som råder (Birkler, 2007, s.31-35). 

Mötet och samtalet med patienten är viktigt för att skapa en allians mellan 

vårdtagare och vårdgivare. Lyssnandet är grunden till god kommunikation. 

Genom ett aktivt lyssnade tar man del av patientens berättelser och upplevelser. 
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Hur vi möter patienter beror på vår människosyn och inställning. Genom att visa 

respekt, intresse samt acceptans underlättar vårdpersonalen till att patienten 

berätta sin historia (Andersson, 2007, s.101-102).  

Kommunikationen i vården och kontakt med vårdtagaren har kommit att blivit 

ett centralt och viktigt begrepp för att mötet mellan vårdgivaren och vårdtagaren 

ska bli så effektiv som möjligt. Förklaringen ligger i att man skapar förbindelser 

som är antigen direkt eller fördröjd. Det är också en aktivitet, något vi gör, skapar 

och arbetar med. Vidare är den inlärd samt bygger på det kulturella arvet samt att 

det är en aktivitet, något vi gör, skapar och arbetar med. Kommunikation består av 

två viktiga komponenter som samspelar, det verbala samt vårt kroppsspråk 

(Fossum, 2007, s.23-24). 

Sjuksköterskors kompetens i arbete med patienter inbegriper inte bara kunskap 

i akutsjukvård/Intensivvård. De ska även kunna ha ett holistiskt synsätt och se 

patienten ur ett helhetsperspektiv med hänsyn till föreställningar, värderingar, 

utbildning och situation. Detta tar sjuksköterskan till en helt ny empirisk nivå. Det 

upplevs då lättare att ta hand om dessa när vi accepterar den mångfald av patienter 

(Santos & Araújo, 2003). 

Omvårdnaden av patienter med hjärtinfarkt innehåller följande delar, EKG 

monitorering, puls och blodtryckskontroller, andningsfrekvens, pulsoximetri. 

Sjuksköterskan auskulterar hjärta och lungor för att tidigt upptäcka eventuella 

blåsljud över hjärtat eller rassel över lungorna. Initialt behöver patienten lugn och 

ro för att undvika adrenalin påslag. När man vårdar en patient med nydebuterad 

hjärtinfarkt är det professionella förhållningssättet viktigt. Osäkerhet inför 

patienten skall undvikas. Viktigt är ett positivt förhållningssätt samt att  

Informationen skall vara saklig och berättar vad som har hänt och vad som 

drabbat honom/henne. Informationen till patienten från vårdpersonalen oavsett 

yrkeskategori skall vara den samma så att patienten inte upplever osäkerhet. 

Information till patient bör innehålla att komplikationsrisken är kraftigt reducerad 

redan efter de första akuta timmarna samt att man informerar om den medicinska 

behandlingens alla fördelar och de goda möjligheterna till infarktens läkning 

(Ericson & Ericson, 2008, s.110-111). 
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Syfte 

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser och attityder av att 

drabbas av hjärtinfarkt. 

Frågeställningar 

- Hur upplever patienter det akuta skedet? 

- Hur upplever patienten sina symtom vid misstanke om hjärtinfarkt? 

 

Metod 

Författarna av denna litteraturstudie har i metoden använt nedan valda sökord. 

Endast artiklar som var godkända av en etisk kommitté inkluderades (tabell 1). 

Manuell sökning har gjorts från referenslistor i valda artiklar (tabell 2). 

Metodologisk granskning har utförts på de vetenskapliga artiklar som sökts på 

Pubmed och Cinahl´s databas för att kunna identifiera de specifika områdena i 

ämnet (Backman, 2008, s. 40-42). Kvaliteten på artiklarna värderades och 

klassificerades utifrån SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48) (Bilaga 2 & 3). 

 

Inklusions- exklusions kriterier. 

Detta menas med det som är relevant för studien. Begränsning valdes till artiklar 

som är publicerad mellan 2000-2010, vetenskapliga artiklar som inte behandlar 

studiens frågeställning exkluderades. 

 

Litteratursökning. 

Sökning efter relevanta artiklar utfördes på mittuniversitetets bibliotek i följande 

databaser: PubMed & Chinal. 



 8 

 

Tabell 1. Översikt sökord, sökordskombinationer, databaser, antal träffar och utvalda artiklar, 2010-08-25. 

Sökord Pubmed Utvalda Förkastade Inkluderade 

Myocardial 

infarction 

61418    

# Patient 

experiences 

167  * 126  

# Attitudes 41 *** 6 ** 30 5 

 

Sökord Cinahl Utvalda Förkastade Inkluderade 

Myocardial 

infarction 

16386    

# Patient 

experiences 

60  * 35  

# Attitudes 25 *** 7 ** 8 5 

 

Sökord Cinahl Utvalda Förkastade Inkluderade 

Myocardial 

infarction 

16386    

# Patient 

experiences 

60  * 30  

+ Knowledge 14 1 **13 

*** 0 

1 

+ Nursing 16 1 **15 

*** 0 

1 

 

Sökord Cinahl Utvalda Förkastade Inkluderade 

Myocardial 

infarction 

16386    

# Attitudes 198  * 120  

+ Information 30 *** 3 ** 27 0 

+ Nursing 48 *** 5 ** 39 4 

 

Tabell 2 Manuell sökning 

+ + Manuell 

sökning 

 1 0 1 

 

* Antal förkastade efter läsning av titel. 

** Antal förkastade efter läsning av abstrakt. 

*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning. 
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Klassificering och värdering av studier 

Klassificering har utförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15 -16) och indelas i 

följande grupper: 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där man 

gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig 

fördelning 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med 

hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats 

genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för 

studerade fenomen, t ex personens upplevelser och erfarenheter. 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en tregradig 

skala; hög vetenskaplig (I), medel (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III), (se 

Bilaga 2). 

 

Inom omvårdnadsforskning har kvalitativa forskningsmetoder en lång tradition. 

Därför har även studier med kvalitativ metodik inkluderats, klassificerats och 

värderats. Kriterier för bedömning av kvalitativa studier har utarbetats av 

författarna, (se Bilaga 3). 

 

Bearbetning 

Klassificeringen utfördes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s.15-16). Granskningen 

gjordes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, ss. 16-17) i tre faser. 

Fas 1 

Första bedömningen gjordes genom att läsa genom 174 abstrakt för att slutligen 

välja ut 27 artiklar som gick vidare till granskning. Vetenskapliga artiklar som 

valdes bort var antingen av låg kvalitet eller uppfyllde inte kraven för studien, 

beträffande syfte och frågeställningar. 

Fas 2 

De vetenskapliga artiklarna klassificerades enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16). 

Efter en första artikelgranskaning (Bilaga 1 a) sparades de artiklar som var 
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relevanta för studiens syfte för vidare bedömning och bearbetning. Elva artiklar 

exkluderades.  Dessa kriterier var hela tiden vägledande för relevansen av studien. 

Denna fas resulterade i 17 artiklar som sparades för vidare granskning varav 15 

kom att ingå i resultatdelen, de övriga återfinns i bakgrunden. 

Fas 3 

Dessa granskades utifrån den vetenskapliga kvalitén enligt granskningsmall 

(Bilaga 1 b, 2 & 3). Bedömningen har dokumenterats och redovisas i (bilaga 4). 

En enkel strukturering av innehållet har gjorts för att underlätta analysen, 

insamlade data har lyfts fram och tydliggjorts för att visa att de härstammar från 

tidigare insamlade data på ett vetenskapligt regelrätt sätt (Backman, 2008, s. 60). 

 

Analys 

De inkluderade artiklarna analyserades i enlighet med innehållsanalys för att få 

struktur. Artiklarna lästes igenom flera gånger var och en för sig av författarna, 

sedan gemensamt för att säkerställa att innehållet uppfattats korrekt. Artiklarna 

sorterades utifrån innehållet och utgjorde grunden till de kategorier som 

utformades. Dessa kategorier redovisas i resultatdelen. Analysmetoden som 

användes består av en innehållsanalys, vilket innebär att direkt synliga mönster i 

artiklarna lyfts fram, vidare struktureras ramverk upp för att kunna presentera 

kärnan i resultaten (Forsberg & Wengström, 2008, s. 150-151). 

 

Etisk granskning 

Eftersom detta var en litteraturstudie med material utifrån redan publicerade och 

vetenskapliga artiklar, har endast de artiklar med tillstånd från en etisk kommitté 

eller där ett etiskt resonemang eller analys tagits med (Polit & Beck, 2008, s. 167).   

 

Resultat 

I resultatet inkluderades totalt femton vetenskapliga artiklar. Åtta artiklar 

utgjordes av kvalitativa studier samt de resterande sju artiklar var kvantitativa 

studier. Artiklarna härstammade från följande länder: Australien, Danmark, 

England, Kanada, Nya Zeeland, Sverige och USA. De inkluderade artiklarnas 

klassificering och värdering presenteras i Bilaga nr 4.  
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Resultatet innehöll följande kategorier: - patienters olika uppfattningar av symtom 

på hjärtinfarkt, - olika föreställningar om hur man ska vara som patient, - 

förmågan att hantera situationen samt - bemötandet av personalen. Under dessa 

kategorier presenteras även skillnader och olikheter därför valdes att inte sortera 

in i subkategorier i syfte att få ett större sammanhang av texten. Resultatet som 

helhet representerar patienters upplevelser att insjukna i hjärtinfarkt. 

 

Patienters olika uppfattningar av symtom på hjärtinfarkt. 

Klassiska symtom på hjärtinfarkt beskrevs som ett tryck över bröstet ofta med 

utstrålning mot vänster arm. Andra symtom var kallsvett och illamående. Patienter 

upplevde också en intermittent svaghet och trötthet. Ett annat vanligt symtom var 

ångest hos dem som genomgick en första hjärtinfarkt, en rädsla att dö till skillnad 

från dem som hade haft en hjärtinfarkt tidigare. Ångesten spelade olika roller hos 

olika patienter med akuthjärtinfarkt. En del patienters ångest fungerade som en 

avtryckare till att snarast söka sjukvård vid symtom på hjärtinfarkt. Detta sågs ofta 

hos de patienter som genomgått en hjärtinfarkt tidigare medan andra upplevde 

ångest bara genom vetskapen om att de behövde kontakta en vårdinrättning 

(Johansson, Swahn & Strömberg, 2006). 

Patienter med förstagångs hjärtinfarkt, tenderade till att inte sätta sina symtom i 

relation till hjärtat (Decker, et al, 2007).  

Symtom på hjärtinfarkt hos kvinnor följde inte ett tydligt mönster utan en stor 

del av kroppen var involverad i symtombilden såsom ont på flera ställen mer eller 

mindre diffusa. Kvinnorna upplevde en ökad andfåddhet som till viss del var 

relaterad till fysisk aktivitet. Patienterna beskrev i studien att de var mer utmattade 

och hade uttalande sömnrubbningar. De patienter som hade kroniska sjukdomar i 

anamnesen bortförklarade en del av symtomen på hjärtinfarkt med att det hade att 

göra med deras ålder, kroppsvikt, rökning och bristen på motion (Albarran, Clarke 

& Crawford, 2006). 

Kvinnor tenderade att ofta negligera tecken på hjärtinfarkt med att sätta sina 

egna behov åt sidan till förmån för andra. Anledningen var att visa sig stark som 

mamma, maka och medarbetare. Detta resulterade i att kvinnorna inte sökte 

sjukvård i tid vilket försenade den akuta behandlingen. De ansåg dessutom att 

symtomen distraherade dem i vardagen och de ville helst inte besvära sjukvården i 

onödan. Stress nämns genomgående som en klar orsak till varför de drabbats av 
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en hjärtinfarkt. Kvinnorna hoppades att deras symtom skulle självmant klinga av 

och försvinna efterhand (Turris & Finamore 2008).  

Liknande symtom på hjärtinfarkt beskrevs av författarna i en annan studie som 

bröstsmärta centralt belägen mitt i bröstet men var av den karaktären att de 

uppfattade att det var något annat. Merparten av dessa kvinnor upplevde i det 

akuta skedet att illamående var det vanligaste symtomet. Just av dessa skäl 

avvaktade många kvinnor att söka för sina symtom på hjärtbesvär (Albarran, 

Clarke & Crawford, 2006). 

 

Olika föreställningar om hur man ska vara som patient.  

Som patient visade det sig att deras bristande kunskap om behandling skapade en 

otrygghet och osäkerhet. De förväntningar patienterna hade stämde inte alltid 

överens med verkligheten. Många förväntade sig en öppen kirurgi i stället för ett 

litet snabbt ingrepp när det gällde den akuta PCI -behandlingen. Oftast intog 

patienterna redan i det akuta skedet en passiv roll och ansåg att läkaren visste 

vilken behandlingsmetod som var bäst lämpad. I det akuta skedet så visade det sig 

att informationen från sjukvårdspersonalen inte alltid når fram till patienten 

(Radcliffe, Harding, Rothman & Feder, 2009). 

Patienterna upplevde en obalans mellan förväntning och verklighet dessutom 

var sjukhusmiljön inte trygg vilket bidrog till en rad av känslor, misstro och 

förnekelse. En del av patienterna upplevde en rädsla i det akuta skedet men hade 

inte förmågan att meddela personalen hur de kände sig. Trots bristande 

kommunikation gällande information om kommande ingrepp upplevde merparten 

av patienterna en tillfredställelse över att behandlingen var relativt snabb och att 

de kände sig i det närmaste friska efter ingreppet (Astin, Closs, McLenachan, 

Hunter & Priestley, 2008). 

När sjukvårdspersonalen engagerade sig i patientvården upplevde patienterna 

detta mycket positivt även om känslan var att de inte hade rätt att klaga. 

Sjukvården strävar efter att i största möjliga mån få patienterna att vara med i 

beslutandet gällande deras egen behandling. Detta beskrevs vara svårt i det akuta 

skedet då patienterna oftast var så gravt sjuk i sin hjärtinfarkt att det var svårt att 

ta till sig adekvat information (Sampson, O´Cathain & Goodacre, 2008). 

När man som person hastigt blir sjuk ställs mycket på sin kant och med det blir 

livsvärlden förändrad. Patienterna beskrev en känsla av förlust av beslutstagandet 
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och detta ökade sårbarheten. De förstod att de blivit utsatta för ett oönskat tillstånd 

vilket ledde till ett hot mot den egna hälsan. Ofta kände patienterna en oro för 

familjen och detta bidrog till att de inte alltid sökte sjukvård i tid (Johansson, 

Swahn & Strömberg, 2006). 

 

Förmågan att hantera situationen.  

Det visar sig att om patienter som fått en kortare utbildning och rådgivning om 

akut koronart syndrom, gällande tecken på att bröstsmärtor och att dessa kan skilja 

sig åt så ökade kunskapen och attityden till sjukdomen vilket ledde till att de 

bättre kunde bemästra situationen. Patienterna blev uppmanade att vidta åtgärder i 

form av medicinering och att ringa ambulans omedelbart. Detta ledde till att 

patienterna sökte vård relativt omgående och risken för stora biverkningar på 

hjärtmuskeln kunde förhindras. Hög ålder var associerat med ökad kunskap samt 

att kunskapen dessutom ökade över tid om patienter någon gång fått 

hjärtrehabilitering, eller hade en hög utbildning, var yrkesverksam, hade anamnes 

på angina eller om personen var av kvinnligt kön (McKinley, et al, 2009). 

De patienter som identifierades som riskgrupp för hjärtinfarkt fick en kortare 

utbildning alternativt samtal med hjärtsjuksköterska. Dessa visade sig söka 

sjukvård tidigare vid misstanke om hjärtinfarkt. Det visade sig också att om 

informationen gavs individuellt till patient av sjuksköterska hade det en bättre 

effekt än att informera i stora grupper. Det visade sig vara både kostnadseffektivt 

och upplevdes mindre lidande för patienterna. De beslut som påverkar individen 

själv är kognitiva, emotionella och sociala faktorer. Specifika copingstrategier i 

utbildning och rådgivning samt införlivandet av anhöriga sågs som mycket 

positivt (Dracup, et al, 2006). 

En studie belyser frågan informerat samtycke. Den jämförde två grupper där 

den ena gruppen fick mer information angående informerat samtycke än den andra 

gruppen. Där framkom att nästan två tredjedelar av patienterna tyckte att 

informationen var mycket bra till skillnad från den andra gruppen där lite drygt en 

tredjedel tyckte detsamma. Patienterna ansåg att skriftlig information var bra som 

ett komplement till den muntliga informationen. Om patienterna skall kunna 

hantera sin situation av att drabbas av akut hjärtinfarkt bör informerat samtycke 

eftersträvas även om hälsotillståndet hos patienterna är av den allvarlighetsgraden 

att informationen är svår att genomföra däremot bör man inte utöva en 
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påtryckning till beslut. Grunden bör ändå vara att patienterna förstår 

informationen och att de är behörig att själv fatta beslut (Gammelgaard, 

Mortensen & Rossel, 2004).   

I en liknade studie upplevde de flesta patienter att de hade liten möjlighet att 

själva kunna påverka beslutsprocessen i det akuta skedet angående PCI -

behandling. Ofta hade de alltför hög smärtnivå eller inte var vid medvetandet för 

att kunna tillgodo se sig informationen (Ågård, Hermerén & Herlitz, 2001). 

De patienter med misstänkt hjärtinfarkt var ganska sårbara och hade svårt att 

uppfatta händelsen som meningsfull och begriplig. Personer med låg känsla av 

sammanhang upplevde svårigheter i att lösa problem och kände sig både hjälplösa 

och maktlösa. Inget samband kunde styrkas mellan känsla av sammanhang och 

självförtroende. Detta visar att patienter som har låg känsla av sammanhang kan 

med rätt hjälp påbörja sin återhämtning och få tillbaka kontrollen över situationen. 

De kvinnliga patienterna ansåg att deras känslomässiga stöd minskade efter 

utskrivning från sjukhus vilket även visades hos män som var över sextiofem år. 

Äldre personer och män under sextiofem år fick en annan livsåskådning och andra 

livsvärderingar efter att drabbats av hjärtinfarkt. Det är därför viktigt att 

uppmärksamma patienternas psykosociala resurser (Hildingh, Fridlund & Baigi, 

2006). 

De som drabbats av hjärtinfarkt och som tidigare genomgått en hjärtinfarkt 

uppfattade att situationen var mer hanterbar nu när de hade något att jämföra med. 

Viktigt för dessa patienter var att känna till orsaken till det inträffade för att skapa 

en logisk förklaring. Ett sätt att hantera den livshotande situationen var att 

minimera symtombildens betydelse. Som copingstrategi beskrivs egen 

medicinering, vila, massage eller intag av alkohol. Om symtomen fortsatte eller 

ökade i intensitet ledde det till en förlust till egna beslut och en ökad brist på 

kontroll (Johansson, Swahn & Strömberg, 2006). 

De patienter som hade haft en hjärtinfarkt tidigare eller om en nära anhörig 

drabbats hade en mer aktiv roll som patient till att hantera sin situation (Decker, el 

al, 2007). 
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Bemötandet av personalen.  

En del patienter ansåg att läkaren inte alltid lyssnade på vad patienten hade att 

säga medan andra läkare tog sig tid vilket beskrevs som mycket uppskattat. 

Informationen de fick kunde vara antigen mellan läkare och patient och/eller via 

informationsbroschyrer, viktigast var ändå att det uttrycktes på ett begripligt språk 

och inte i medicinska termer (Decker, el al, 2007). 

I den prehospitala fasen kunde en del patienter uppfatta att sjukvården inte tog 

dem på allvar. Om patienten misstänkte att de drabbats av en hjärtinfarkt och ringt 

efter en ambulans var uppfattningen om ambulanssjukvården och dess personal att 

det var ett transportsätt och inte en medicinsk enhet till att kunna hjälpa på plats, 

med andra ord sjukhusets förlängda arm (Johansson, Swahn & Strömberg, 2006). 

Patienter från andra kulturer samt de som inte talar modersmålet i det land de 

vistas i eller patienters ovilja till kommunikation och behandling kunde ses som 

ett hinder i behandlingen och beslutprocessen om vård. Dessa hinder minskar 

möjligheten till framgångsrik behandling beroende på läkares och sjuksköterskors 

attityder och värderingar (Arnetz J-E, Winblad, Arnetz BB & Höglund, 2007) 

För att utvärdera attityder och beteenden hos läkare och annan vårdpersonal om 

patientens delaktighet i sin hjärtinfarkt vård utformades ett frågeformulär. Detta 

verktyg resulterade i olika skalor om personalens beteenden och åsikter där det 

främsta syftet var att upptäcka underliggande faktorer. Information, aktivitet och 

interaktion var några faktorer som spelar roll i mötet med patienten. Denna enkät 

visade sig vara användbar i områden som till exempel interaktionen mellan patient 

och vårdpersonal liksom patienternas engagemang (Arnetz J-E, Höglund, Arnetz 

BB & Winblad, 2007). 

I en studie om triagering av patienter kunde beslut av sjukvårdspersonalen i hur 

triagering ska bedrivas relateras till hur och vilka fördomar personalen hade om 

patienter i allmänhet. Studien visar att det fanns skillnader mellan kvinnliga och 

manliga patienters upplevelser av symtom relaterat till akut hjärtinfarkt vilket 

nämns som en av anledningarna. Detta ledde till att de kvinnliga patienterna 

misstolkades. Därför är det viktigt att personalen har rätt utbildning och 

kontinuerlig fortbildning så att kunskapsbanken bland personalen hålls aktuell 

(Arslanian-Engoren, Hagerty, Antonakos & Eagle, 2010). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens mål var att belysa patienters upplevelser och attityder av att 

drabbas av hjärtinfarkt. Metodvalet var relevant för denna litteraturstudie. 

Analysmetoden visade sig också vara relevant för att på så sätt kunna strukturera 

upp, kategorisera och hitta essensen i inkluderade artiklar. Ett antal olika sökord 

har kombinerats med varandra i olika kombinationer där vi fann att sökord som + 

Communications och + Relations rymdes under kombinationen med # Attitudes 

varvid dessa sökord inte redovisas i söktabellen. Därför blev urvalet mindre än 

vad som förväntats. Sökningen resulterade i tio stycken kvalitativa artiklar samt 

sex stycken kvantitativa artiklar samt en kombinerad kvalitativ och kvantitativ 

artikel där två av de kvalitativa artiklarna återfinns i bakgrunden. Förhållandet 

mellan de kvalitativa och kvantitativa artiklarna ansåg författarna gav en ökad 

trovärdighet till resultatet. Enbart begränsning i tid för publicerat material har 

använts för att urvalet skulle bli så stort som möjligt. Insamling av material visade 

sig vara svårare än förväntat. Det fanns inte så mycket forskat på det som 

författarna hade till avsikt att belysa men författarna har gjort det som stod i deras 

makt för att verkligen dammsuga efter relevant och aktuell forskning i ämnet. 

Artiklarna som beskrevs i bakgrunden är skriven på portugisiska. Där författarna 

valde att konsultera en bekant med Portugisiska som modersmål för att få en så 

korrekt översättning som möjligt, men med reservation för att tolkningen inte blev 

helt optimal. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser och attityder av att drabbas av 

hjärtinfarkt. Resultatet av litteraturgranskningen har delats upp och sammanställts 

i fyra olika kategorier; 

– Patienters olika uppfattningar av symtom på hjärtinfarkt 

– Olika föreställningar om hur man ska vara som patient 

– Förmågan att hantera situationen 

– Bemötandet av personalen 

Resultatet visar att forskning på det aktuella området lyfter fram vikten av god 

information och kommunikation som en stor betydelse för hjärtinfarkt patienten. 

Olika forskningsprojekt har gjorts för att belysa hur patienter upplever situationen 

av att drabbas av hjärtinfarkt och hur deras autonomi påverkas.  
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Under kategorin patienters olika uppfattningar av symtom på hjärtinfarkt 

framkom det att patienter upplever sina symtom på olika sätt dels beroende på om 

man var kvinna/man eller haft tidigare erfarenheter av att drabbats av 

akuthjärtinfarkt. Det framgår att hjärtinfarkt och dess symtom oftast följer ett 

klassiskt mönster men att patientgruppen kvinnor inte alltid ryms inom denna ram. 

Kvinnorna upplever mer diffusa symtom än de klassiska och nämner illamåendet 

och den störda natt sömnen som oftast det enda besvärande incitamentet. Således 

bör speciellt kvinnor uppmärksamma tillståndet om den egna kroppen när 

förändringar framträder utan anledning eller orsaker och att då kunna sätta det i 

relation till sin hälsa och att något allvarligt kan vara förestående. Det framkom att 

patienter ofta bortförklarade sina symtom och tyckte att det istället hörde ihop 

med deras ålder, om de var överviktig eller att de rökte. Bristen på daglig motion 

kunde förmodligen relateras till om de dessutom hade andra kroniska sjukdomar.  

Vid hot om den egna hälsan och dess existens var förnekelse av symtom vanligt 

förekommande i en chock fas där de drabbade inte vill kännas vid och acceptera 

den verkliga orsaken. Detta tyder på att förnekelse mekanismen inte kan sättas i 

relation till vilka förkunskaper om hjärtinfarkt personen innehar (Kullberg, 2006, 

s.145-146). 

Författarna anser att drabbas av akut hjärtinfarkt är ofta förknippad med stark 

ångest och rädsla inför döden. De patienter som hade egen erfarenhet eller 

kunskap om hjärtinfarkt kunde hantera sin ångest på ett bättre sätt och därigenom 

ha en större förståelse för de subjektiva symtom de drabbats av. Den tidigare 

generationens kvinnor såg på sig själv som en stark person och väldigt viktig för 

familjen. När de drabbades av en hjärtinfarkt förändrades självbilden och hotet 

mot deras existens. Vem skulle nu sköta hemmet och den eventuella maken? I det 

längsta försökte kvinnorna att förneka sina symtom och hoppades att de skulle 

försvinna av sig själv. Att söka sjukvården var bara att uppta dyrbar tid av 

personalen samt att de dagliga sysslorna blev åsidosatta.  

 

Under kategorin olika föreställningar om hur man ska vara som patient framkom 

att kunskap om den väntade behandlingen hade underlättat för att kunna känna en 

större trygghet. Den roll patienter intar i förhållande till sjukvården är oftast en 

passiv roll där de överlåter beslutsfattandet åt personer de anser har adekvata 
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kunskaper i hjärtsjukvård. Det framkom att information på ett för patienten 

lättsamt sätt var av stor vikt. Sjukhus som bedriver PCI verksamhet i sitt 

laboratorium bör vara utformad till att ge patienten en större trygghetskänsla då 

kanske i form av mjukare färg och ljussättning. Oftast kände sig patienten sig 

väldigt utlämnad och ensam. Detta bidrog till att patienter undanhöll 

informationen till personalen att de var rädda ansåg författarna.  

I situationer där patienter inte själva kan ta till sig de grundläggande behoven 

och besluten på grund av bristande kunskap, kraftlöshet eller ovilja är det 

sjuksköterskans uppgift att stötta och ersätta dessa åtgärder. Sjuksköterskan måste 

ha kunskap om patientens grundläggande behov för att där efter hjälpa patienten 

till att genomföra medicinska åtgärder som sjukdomen kräver. Den fysiska miljön 

inverkar både på patienternas fysiska och psykiska hälsa (Kirkevold, 2000, s.120-

121). 

Hur ohälsa och sjukdom upplevs var ytterst personligt. Personens 

levnadshistoria eller livs berättelse tycks påverka deras föreställningar, beteenden 

och känslor. Sjuksköterskornas viktiga uppgift är att reducera samt eliminera 

känslomässig och fysiskt lidande hos patienterna, detta för att medverka till ett 

bättre tillfrisknande hos dem. Patienter som söker vård för sin sjukdom eller 

symtom de inte känner igen agerar utifrån en underkastelse till vården. För att inte 

patienter ska känna sig underlägsna så bör sjuksköterskor inta ett förhållningssätt 

så att det inte uppfattas som en maktkamp mellan sjuksköterska och patient. 

Visserligen har sjukvården och dess personal större kunskap om sjukdomar därför 

gäller det att öppna upp kommunikationen mellan individerna vilket ger 

möjligheter till en god relation mellan parterna och vårdpersonalen bör se 

patienterna som resurser (Wright., Watson & Bell 2002, s.46, s.140). 

För att patienterna ska få uppleva en större trygghet måste sjukvården minska 

lidandet. Litteraturen beskriver olika former av lidande i vården såsom 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet består i 

kroppslig smärta som förorsakas av sjukdom eller behandling som förknippas med 

rent fysisksmärta samt själsligt. Andligt lidande förorsakas av förnedring, skam 

eller skuld som personen har till sin sjukdom. Vårdlidandet kan vara kränkning av 

patientens värdighet det kan innebära att man fråntar honom eller henne värdefulla 

resurser. Kränkning kan också vara en bristande etisk hållning, nonchalant tilltal 

och att inte bekräfta patienten som individ. Att möta patienter byggde på en 
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värdighet där man måste se till trovärdighet, heder, och sedlighet så att patienter 

känner sig sedd och trodd på samt att de upplevelser patienter säger upplevs som 

sanna. Livslidandet menar man att det fanns ett hot mot ens existens och att det 

som varit självklart innan blir helt plötsligt rubbat (Eriksson, 1994, s.82-93). 

Ett sjukvårdsteam som bryr sig om hur patienterna mår psykiskt skulle öka 

deras tillfredsställelse. De gravast sjuka patienterna i det akuta skedet av sin 

hjärtinfarkt ansåg att informationen om behandlingen inte kom dem till godo. De 

var helt enkelt för sjuka för detta vilket patienterna ansåg att beslutstagandet 

kunde kännas som att de inte hade förmågan att påverka läkaren och den 

behandling de blev erbjuden. Trots detta verkar det som om patienternas snabba 

tillfrisknande efter behandling överskuggar de negativa aspekterna efter 

genomgången PCI -behandling.  

 

Under kategorin förmågan att hantera situationen framkom det att patienter har 

olika copingstrategier för att bäst klara av och hantera svåra situationer såsom en 

hjärtinfarkt. Det beskrivs att utbildning och rådgivning från sjukvårdspersonalen 

kunde öka på kunskapen hos de drabbade till att fortare larma omgivningen om 

sitt tillstånd. Detta ledde till att de fortare sökte sjukvården och fick adekvat 

omvårdnad. De patienter som blev identifierad som riskpatienter för att drabbas av 

hjärtinfarkt erbjöds kontakt med en specialist sjuksköterska med inriktning 

hjärtsjukvård. Detta resulterade att de på ett tidigare stadium via sin nyvunna 

kunskap kunde känna igen begynnande symtom på hjärtinfarkt och då söka 

sjukvård. Det upplevdes också att den personliga informationen mellan patienten 

och sjuksköterskan många gånger var bättre än att få samma information men då i 

större konstellationer. Om informationen dessutom kom i ett skriftligt format 

förutom den muntliga så bidrog det till att patienten kunde känna en större 

trygghet och kunde bemästra situationen på ett bättre sätt. Beslut till behandling 

bör inte användas som ett påtryckningsmedel från sjukvårdspersonalen utan att 

med rätt information och stöd måste patienterna själva eller med hjälp av anhörig 

komma fram till det som ansågs vara bäst för dem i den mån det är praktiskt 

möjligt. Detta skapade en högre känsla utav sammanhang vilket beskrivs vara 

nyttigt för det fortsatta tillfrisknandet. För att klara av en svår situation som 

hjärtinfarkt behövdes ofta ett socialt nätverk kring patienten och hur de upplevde 

sig själva. För att patienterna skulle finna en logisk förklaring till vad som drabbat 
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dem ansågs det att det var viktigt att känna till orsaken till hjärtinfarkten. För att 

ytterligare hantera den uppkomna situationen var det vanligt att förringa 

symtomens betydelse i rädsla av att tappa kontrollen där egenvården inte var i 

samklang med vetenskap och beprövad erfarenhet.  

Aaron Antonovsky (1923-1994) förklarade känsla av sammanhang (KASAM) 

med orden begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vilket innebar att de 

personer med hög begriplighet i framtiden möter olika stimuli så upplevs det som 

något som går att ordna och förklara. Hanterbarhet menar Antonovsky är vilka de 

personliga resurser eller resurserna som tilldelats av andra vilket gjorde att man 

inte känner sig som ett offer i situationen. Den tredje och sista komponenten 

meningsfullhet står för de saker i livet som var viktigt för dem och hur de kunde 

engagera sig i dessa. Meningsfullheten betyder att livet har en känslomässig 

innebörd (Antonovsky, 2005, s.42-46).   

Om man drabbas av en plötslig allvarlig händelse som ställer den egna 

existensen i fokus ökade risken för sårbarhet vilket ledde till minskat KASAM 

och upplevelser av meningsfullhet i det inträffade (Hildingh, Fridlund & Baigi, 

2006). 

 

Under kategorin bemötandet av personalen framkom det att information som var 

riktad till patienten och förklarades på ett lättfattligt sätt var en viktig pusselbit 

samt att sjukvårdspersonalen engagerade sig i patienten. Om patienter dessutom 

var från annat land och inte kunde landets modersmål så kunde det bli 

språkförbistringar vilket ledde till missuppfattningar och i förlängningen sämre 

vård.  Det beskrevs skillnader i hur läkaren hade tid att lyssna på vad patienten 

hade att berätta och när läkaren hade tid att sätta sig ned, upplevdes det som 

genuint och bra. Trots att vi lever på 2000 talet så är uppfattningen om 

ambulanssjukvården och den prehospitala sjukvården som ett sätt att bli 

transporterad in till sjukhus där den (verkliga) sjukvården bedrivs. För att 

interaktionen mellan patienter och sjukvårdspersonal skulle bli bättre så hade ett 

verktyg utarbetats för att mäta attityder och beteenden hos läkare och 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal om hur patienterna bättre skulle medverka 

till sin egen vård gällande hjärtinfarkt. Ur ett patient perspektiv var det viktigt att 

personalen hade adekvata kunskaper och att personalen var uppdaterade så kunde 

många fördomar elimineras. 
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All vårdpersonal är underställd hälso- och sjukvårdslagen och ska agera utifrån 

denna för att individ anpassa informationen till patienter om deras hälsotillstånd 

och vilka undersökningar som kommer att behövas samt vilken vård och 

behandling som finns (SFS 1982:763). 

Som sjukvårdspersonal var det viktigt att ha en existentialistisk åskådning vilket 

innebär att vi måste se varje individ som unik och oersättlig och att individens 

upplevelse är hans egen. Det lidande patienter känner var ofta förknippat med 

sjukdom och kunde resultera i förlust av kroppslig, andlig eller emotionell 

integritet. Förhållningssättet sjuksköterskor måste inta till våra patienter, var att se 

till individens upplevelse av sjukdom och lidande än våra egna diagnoser och 

objektiva bedömningar (Kirkevold, 2000, s.131-132). 

 

De olika attityder och upplevelser patienter har av att drabbas av akut sjukdom 

speglar i mångt och mycket patienternas historia och levnadsöde. Som individ bör 

människan ses som en helhet där varje person är unik och inte kunna sättas in i ett 

förutbestämt fack. I en nutids perspektiv betydde helhetsperspektivet KASAM, 

vilket inkluderar familjen, vännerna och det sociala nätverket som omgav 

personen. Framtidsperspektivet speglade hur önskningar, behov och värderingar 

kunde styra personens fortsatta liv (Birkler, 2007, s.122-123).  

Detta var helt i samklang med vad de författarna tar upp studien, där de nämner 

just detta med det holistiska synsättet (Santos & Araújo, 2003).  

För att informationen skall bli så bra som möjligt för både patient och 

sjukvårdspersonal gäller det att vara lyhörd för motparten. Oftast var patienten i 

ett underläge under sin sjukdomsvistelse. Förmodligen var det oftast en envägs 

kommunikation mellan sjukvårdspersonalen och patienten en så kallad 

asymmetrisk kommunikation. I dessa fall har patienter svårigheter att känna sig 

delaktig och förstod inte innebörden av informationen, vilket kunde leda till 

hinder av vården och det gynnade varken sjukvården eller den enskilde patienten 

(Fossum, 2007, s.187).  

I omvårdnaden om patienter gällde det att bejaka den enskildes autonomi och 

självbestämmande därför var det av yttersta vikt att patienten själv skaffade sig så 

mycket information som möjligt med hjälp av sjukvårdspersonalen. Som patient 

ska man vara delaktig i diskussioner om den medicinska behandlingen vilket 

krävdes för ett gott medinflytande. Kommunikationen måste hela tiden anpassas 



 22 

efter de förutsättningar, bakgrunder, tillstånd och situationer som patienten för 

tillfället hade. Kontakten med patienten bör vara så att det skedde på ett naturligt 

sätt och helst mellan fyra ögon vilket skapar en ömsesidig tillit och som då 

uppfattades som genuint (Birkler, 2007, s.146-147). 

De första minuterarna i mötet med patienter var oerhört viktiga för att 

relationen och kommunikationen skulle bli så bra som möjligt. I vår kultur var det 

kutym att ta i hand och titta varandra i ögonen för att bekräfta varandra. I detta 

ögonblick kunde det framkomma värdefull information om patientens upplevelser. 

I akuta tillstånd kan det ofta glömmas bort och det ansågs allt som oftast att det 

inte fanns tid eller utrymme för detta men faktum kvarstod att det tar bara några 

sekunder och det har visat sig att det många gånger hade en bättre effekt än 

läkemedel. Vissa patienter utryckte med sitt kroppsspråk hur de vill bli bemötta. 

Som sjukvårdspersonal var detta viktigt att känna till och att vara lyhörd inför allt, 

för att skapa en god relation samt kontakt (Enqvist & Bengtsson, 2005, s.16-19). 

 

Slutsats 

I denna litteraturstudie har författarna belyst upplevelser och attityder hos 

hjärtinfarkt patienter med frågeställningar om hur de upplevde den akuta 

situationen samt hur de tolkade sina symtom. Det som framkom i denna studie var 

att det fanns skillnader i symtombilden av en hjärtinfarkt mellan könen. Detta var 

viktigt att känna till både för sjukvårdspersonal som patient. För läkare och annan 

sjukvårdspersonal gäller det att ha bra förkunskaper om dessa skillnader för att 

kunna delge patienterna den viktiga information och därigenom minska 

fördröjningen till att söka sjukvård i tid. Bristande information, attityder och 

förhållningssätt ledde till rädsla, oro och osäkerhet hos dessa patienter. För att öka 

kunskapen framförallt bland befolkningen om hjärtsjukdomar och hjärtinfarkt 

borde det satsas mer på information genom media i syfte att sprida denna 

kunskap. Eftersom författarna till denna studie har sina rötter i den prehospitala 

sjukvården så ligger det i sin natur att delge befolkningen information att 

ambulansen i Sverige sedan 1996 har minst en legitimerad sjuksköterska per 

ambulans och inte skall uppfattas som en transportenhet. Som det tidigare 

framkom så var det första mötet med patienten viktigt för att de skulle kunna 

känna sig trygga och sedda samt att den prehospitala sjukvården faktiskt har de 

resurser som krävdes i det akuta omhändertagandet vilket ledde till kortare vårdtid 
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och ett minskat lidande för dessa drabbade patienter. Författarna föreslår att vidare 

forskning bör bedrivas om upplevelser, bemötande och attityder mellan 

sjukvårdspersonal och patienter och framför allt inom den prehospitala sjukvården 

där det i nu läget inte finns mycket forskat inom. 

 

Tack 

Författarna vill med denna litteraturstudie tacka ambulanssjukvården i 

Västernorrland samt berörda chefer som möjliggjort denna utbildning till 

legitimerade sjuksköterskor möjlig. Ett tack till specialist sjuksköterskan Henrik 

Rolinder för tips och råd inom vilket område författarna senare valde att fördjupa 

sig i. Ett speciellt tack till vår handledare Ann-Sofie Erixon för hennes 

engagemang och många kloka ord som ledde oss igenom denna C-uppsats.
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angioplasty 
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infarction 

patients’ 
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(2006) 
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A nursing 
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prehospital 
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trial. 
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C 1 

Gammelgaard, 
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Patients’ 

perceptions of 

informed 

consent in acute 

myocardial 

infarction 

research: A 
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in the 
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Att analysera hur 

patienter I den 

akuta fasen av en 

hjärtinfarkt 

upplever 

informationen av 

förfarandet av en 

klinisk studie 

Kvantitativ. 

RCT studie 

Frågeformulär skickades 

till patienter som 

genomgått en 

akuthjärtinfarkt i två 

olika frågegrupper A och 

B. Frågeformulär A 

N=103 

Bortfall N=22 

Frågeformulär B 

N=88 

Bortfall N=44 

Informerat samtycke 

bör eftersträvas vid 

akuthjärtinfarkt trots 

den akuta 

situationen och 

patienternas 

hälsotillstånd. Den 

muntliga 

informationen bör 

förbättras men 

patienterna bör inte 

utsättas för 

påtryckningar inför 

beslutsfattandet. 

C 1 
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Författare Titel Syfte Metod/analys Urval (antal bortfall) Huvud fynd Kvalitet 

Hildingh, 

Fridlund & 

Baigi 

(2006) 

Sverige 

Sense of 

coherence and 

experiences of 

social support 

and mastery in 

the early 

discharge 

period after an 

acute cardiac 

event. 

Att undersöka 

känslan av 

sammanhang 

och upplevelser 

av förändring i 

socialtstöd och 

självständighet 

utifrån ett 

kortsiktigt 

perspektiv för 

patienter som 

blivit inlagd på 

sjukhus med 

misstänkt 

hjärtinfarkt 

Kvantitativ. 

Prospektiv. 

Follow-up 

Frågeformulär 

skickades till patienter 

med misstänkt 

hjärtinfarkt. 

N=241 

Bortfall N=59 

Det finns ett 

samband mellan 

socialtstöd och 

självförtroende och 

socialtstöd och 

brist på kontroll. 

De finns även 

könsskillnader i ett 

socialtstöd, de 

kvinnliga 

deltagarna 

upplevde minskat 

känslomässigt stöd 

efter utskrivning 

från sjukhus, lika 

var fallet bland 

män över 65 år 

P 1 

Johansson, 

Swahn & 

Strömberg 

(2006) 

Sverige 

Manageability, 

vulnerability 

and 

interaction: A 

qualitative 

analysis of 

acute 

myocardial 

infarction 

patients’ 

conceptions of 

the event. 

Att beskriva 

variationer i hur 

personer 

uppfattar 

symptom på en 

akuthjärtinfarkt 

Kvalitativ. 

Fenomenografiskdesign. 

Intervjustudie. 

Deltagare i studien var 

förstagångs hjärtinfarkt 

eller reinfarkt patienter, 

med eller utan ST 

höjning 

N=15 

Bortfall N=0 

Hanterbarhet, 

sårbarhet och 

interaktioner 

mellan patienters 

behov och 

vårdpersonalens 

uppfattande samt 

mellan patient och 

anhörig är viktiga 

komponenter i den 

prehospitala fasen. 

Det finns en stor 

variation i hur 

patienterna 

uppfattar sin 

situation, både 

känslomässigt och 

fysiskt 

K 1 
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Författare Titel Syfte Metod/analys Urval (antal bortfall) Huvud fynd Kvalitet 

McKinley, 

Dracup, 

Moser, 

Riegel, 

Doering, 

Meischke, 

Aitken, 

Buckley, 

Marshall & 

Pelter 

(2009) 

USA 

The Effect of a 

short one-on-

one nursing 

intervention on 

knowledge, 

attitudes and 

beliefs related 

to acute 

coronary 

syndrome in 

people with 

coronary heart 

disease: A 

randomized 

trial. 

Effekt av utbildning 

och rådgivning på 

kunskap, attityder 

övertygelser av akut 

koronart syndrom 

och den korrekta 

responsen till dessa 

symptom att 

identifiera patienter 

som är mottaglig till 

kunskapsförändring. 

Kvantitativ. 

RCT studie. 

Patienter med 

kranskärlssjukdom 

rekryterades till studien. 

N=2787 

Bortfall N=735 efter 12 

månaders uppföljning. 

Kunskap, attityder 

och övertygelser har 

ökat markant i 

interventionsgruppen 

både vid 3 månader 

och vid 12 månader 

samt även över tid 

jämfört med 

kontrollgruppen. 

C 1 

Mussi, F.C., 

Ferreira, 

S.L. & 

Menezes, A. 

A de. 

(2005). 

Brasilien 

Experiences of 

women in face 

of pain from 

acute 

myocardial 

infarction. 

Förstå betydelse av 

smärta för kvinnor 

med hjärtinfarkt. 

Kvalitativ. 

Grounded 

theory. 

Kvinnor med 

bröstsmärta. N=43 

Bortfall N=0 

Kvinnor upplever 

mindre smärta, och i 

och med det väntar 

att söka sjukvård. 

Därför är det viktigt 

att sjukvårdspersonal 

känner till dessa 

fakta och informerar 

kvinnor om symtom 

och gör dem 

medvetna om detta. 

K 2 
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Författare Titel Syfte Metod/analys Urval (antal bortfall) Huvud fynd Kvalitet 

Radcliff, 

Harding, 

Rothman & 

Feder 

(2009) 

UK 

‘It got right to 

the spot’ The 

patient 

experience of 

primary 

angioplasty: A 

qualitative 

study. 

Undersökning av 

patienters 

upplevelser och 

uppfattningar om 

primär 

angioplastik som 

behandling vid 

hjärtinfarkt 

Kvalitativ. 

Intervjustudie. 

Patienter som behandlas 

med primär angioplastik. 

N=15  

Bortfall N=0 

Patienter med 

akuthjärtinfarkt var i 

huvudsak nöjda med 

behandlingen medan 

förkunskapen om 

hjärtinfarkt var 

bristfällig och 

patienterna kände sig 

besvikna över på 

vilket sätt de följdes 

upp av 

primärvården. 

K 1 

Santos, F., 

L., M., M & 

Araújo, T., 

L. (2003). 

Brasilien 

Having an 

infarction: The 

meanings of the 

disease from the 

patient’s 

perspective. 

Att som 

sjukvårdspersonal 

kunna förstå 

patienters 

upplevelser att 

drabbas av 

akuthjärtinfarkt. 

Kvalitativ. 

Deskriptiv. 

Patienter med 

akuthjärtinfarkt 

involverades i studien 

N=13 

Bortfall N=0 

Som 

sjukvårdspersonal 

ska man se patienter 

ur ett helhets 

perspektiv och ta 

hänsyn till 

förställningar, 

värderingar, 

utbildning och 

ekonomisk situation. 

K 3 
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Författare Titel Syfte Metod/analys Urval (antal bortfall) Huvud fynd Kvalitet 

Sampson, 

O´Cathain & 

Goodacre 

(2008) 

UK 

Feeling fixed 

and its 

contribution to 

patient 

satisfaction whit 

primary 

angioplasty: A 

qualitative 

study. 

Att utforska 

positiva och 

negativa 

uppfattningar hos 

patienters och 

vårdares 

erfarenheter av att 

genomgå primär 

angioplastik. 

Kvalitativ. 

Intervjustudie. 

 

Patienter som genomgått 

primär angioplastik vid 

två universitets sjukhus. 

Patientantal N=21 

Vårdarantal N=6 

Patientbortfall N=11 

Vårdarantal N=0 

Totalt N=16 

 

Patienter upplever att 

de har små 

möjligheter att 

uttrycka sitt 

samtycke till PCI 

behandling pågrund 

av att de såg sig vara 

mellan liv och död. 

De var inte heller 

medvetna om 

alternativa 

behandlingsmetoder. 

Den snabba 

behandlingen medför 

att patienter mister 

sin sjukdomskänsla 

men är ändå tacksam 

för den snabba och 

högteknologiska 

vård de fått. 

K 1 
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Författare Titel Syfte Metod/analys Urval (antal bortfall) Huvud fynd Kvalitet 

Turris & 

Finamore 

(2008) 

Kanada 

Reducing delay 

for women 

seeking 

treatment in the 

emergency 

department for 

symptoms of 

potential cardiac 

illness. 

Hur upplever 

kvinnor sina 

symtom på en 

potentiell 

hjärtinfarkt och 

hur hanterar de 

detta? 

Kvalitativ. 

Grounded 

Theory. 

Kvinnor som sökte vård 

för sina symtom på 

hjärtinfarkt på 

akutmottagning. 

N=16 

Bortfall N=0 

Sjuksköterskor som 

jobbar på 

akutmottagning har 

stora möjligheter att 

påverka de beslut de 

drabbade kvinnorna 

tar angående sina 

symtom och ge dessa 

kvinnor bekräftelse 

på rätt 

beslutsfattande. 

K 2 

Ågård, 

Hermerén & 

Herlitz 

(2001) 

Sverige 

Patients’ 

experiences of 

intervention 

trials on the 

treatment of 

myocardial 

infarction: Is it 

time to adjust 

the informed 

consent 

procedure to the 

patients’ 

capacity? 

Beskriva 

upplevelser, 

känslor och 

attityder bland 

patienter som 

ingick i studier för 

behandling i tidigt 

skede av akut 

hjärtinfarkt. 

Kvalitativ och 

Kvantitativ. 

Interventions 

– studie. 

Patienter som genom sitt 

skriftliga samtycke till att 

delta i en pågående 

randomiserande 

interventionsstudie för 

patienter med 

akuthjärtinfarkt. 

N=34 

Bortfall N=3 

Patienter i den tidiga 

fasen av 

akuthjärtinfarkt har 

bevisligen 

fragmentariska 

minnen av att de gav 

sitt samtycke till att 

medverka i en studie. 

De flesta föredrog 

verbal 

kommunikation och 

ville undvika det 

skriftliga 

medgivandet som de 

ofta inte läst eller 

förstod. 

K 1 

R 3 
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Bilaga 5. Exempel på kvalitativ innehållsanalys 

Författare Huvudresultat Kategori 

Albarran, Clarke & 

Crawford 

(2006) 

UK 

 

 

 

 

 

Decker, Garavalia, 

Chen, Buchanan, 

Nugent, Shipman & 

Spertus 

(2007) 

USA 

 

 

Johansson, Swahn 

& Strömberg 

(2006) 

Sverige 

 

 

 

 

Turris & Finamore 

(2008) 

Kanada 

Forskning behövs för 

att öka kunskap och 

förståelse för dessa 

patienter och deras i 

många gånger 

annorlunda 

symtombild 

 

 

Patienter som tidigare 

haft hjärtinfarkt sökte 

sjukvård tidigare för 

sina symtom än de 

som var förstagångs 

hjärtinfarkt patienter.   

 

 

Det finns en stor 

variation i hur 

patienterna uppfattar 

sin situation, både 

känslomässigt och 

fysiskt 

 

 

Möjligheter att 

påverka de beslut de 

drabbade kvinnorna tar 

angående sina 

symtom. 

Patienters uppfattning 

av symtom på 

hjärtinfarkt 
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Författare Huvudresultat Kategori 

Astin, Closs, 

McLenachan,Hunter 

& Priestley 

(2008) 

UK 

 

 

 

 

 

 

 

Johansson, Swahn 

& Strömberg 

(2006) 

Sverige 

 

 

 

 

Radcliff, Harding, 

Rothman & Feder 

(2009) 

UK 

 

 

 

Sampson, 

O´Cathain & 

Goodacre 

(2008) 

UK 

Patient utbildning bör 

innehålla fokuserade 

diskussioner som kan 

uppstå mellan 

patienternas 

förväntningar och 

verklighet. Detta 

främjar en större 

medvetenhet om 

sjukdomen. 

 

 

Hanterbarhet, 

sårbarhet och 

interaktioner mellan 

patienters behov  

är viktiga 

komponenter i den 

prehospitala fasen. 

 

Förkunskapen om 

hjärtinfarkt var 

bristfällig och 

patienterna kände sig 

besvikna. 

 

 

De har små 

möjligheter att 

uttrycka sitt samtycke 

till PCI behandling på 

grund av att de såg sig 

vara mellan liv och 

död. 

Olika föreställningar 

om hur man ska vara 

som patient.  

 

 


