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Abstrakt 
Bakgrund: Att drabbas av akut hjärtinfarkt är en omvälvande händelse som 

väcker stora frågor om liv och död både för den drabbade och dennes anhöriga. 

Sjuksköterskan spelar en betydande roll under vårdtiden och den snabba 

utvecklingen inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på henne/honom i sitt 

yrkesutövande. Syfte: Att belysa upplevelsen av att insjukna i hjärtinfarkt och den 

påföljande sjukhusvistelsen. Metod: Arbetet har genomförts i form av en 

litteraturstudie där vetenskapliga artiklar valts ut genom sökning i de etablerade 

databaserna Cinahl, PsycInfo och PubMed. Till resultatet har 15 stycken artiklar 

analyserats och tagits med. Resultat: Individens påverkan av infarktdiagnos och 

vårdtid är individuell och präglad av faktorer som social karaktär och förmåga till 

coping. För att möta detta krävs att sjuksköterskan besitter sådan kunskap att 

hon/han kan interagera med patienten och dennes anhöriga och därigenom kunna 

erbjuda en individuellt anpassad vård som innefattar personlig och välavvägd 

patientinformation. Diskussion: Utvecklingen inom akut hjärtsjukvård har gått 

fort fram de senaste åren vilket lett till drastiskt förkortade vårdtider vilket borde 

generera korrelerbart högre bemanning då ett omfattande ansvar vilar på 

sjuksköterskan under dessa pressade tidsramar.  

 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, litteraturstudie, patient, sjukhusvistelse, sjuksköterska, 

upplevelse. 
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Bakgrund 

I Folkhälsorapport (2009) står att läsa att hjärt- och kärlsjukdomar de senaste åren 

minskat både bland män och bland kvinnor vilket lett till stigande medellivslängd. 

Orsaken till detta är bland annat mer effektiv farmakologisk och ingreppsmässig 

behandling av hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). Under de senaste 

tjugo åren har hjärtinfarktdödligheten nästan halverats men trots detta är akut 

kranskärlssjukdom en av de vanligaste anledningarna till akut sjukhusvård i 

Sverige och kräver stora och snabba vårdinsatser. Genom det nationella registret 

Swedeheart [tidigare kallat Riks-HIA] har infarkt- och sekundärpreventionsdata 

sedan början av 1990-talet sammanställts i syfte att förbättra omhändertagandet av 

patienter med hjärtsjukdom och kvalitetsutveckla infarktsjukvården. Registret 

administreras av Uppsala Clinical Research Center, UCR, ett nationellt 

kompetenscenter för kvalitetsregister (Wallentin & Lindahl, 2010. s. 10-27). 

 

Vårdtiden vid hjärtinfarkt har, till följd av nya principer för diagnostik och 

behandling, de senaste åren blivit kortare och kortare. Utvecklingen har sedan 

början av 2000-talet gått mycket snabbt och moderna behandlingsåtgärder såsom 

PCI, Percutan Coronar Intervention, finns numera tillgänglig för den absoluta 

majoriteten av befolkningen. Inom de flesta landsting finns också ambulanser med 

EKG-diagnostisk utrustning och telekommunikation kopplad mot sjukhuset för 

bedömning och beslut om behandling, antingen direkt i ambulansen eller i 

omedelbar anslutning till ankomsten till sjukhuset. Vid ST-höjningsinfarkt, 

STEMI, är fördröjningen till öppnat kranskärl av yttersta betydelse varför 

behandlingsstarten har flyttats ut prehospitalt så att trombolys, i de fall det är 

möjligt, kan ges redan i ambulansen. Även rutiner kring logistikförfarande till 

sjukhus med PCI-beredskap har effektiviserats (Wallentin & Lindahl, 2010, s. 10-

27). En systematisk genomgång av randomiserade studier på prehospitalt given 

trombolysbehandling visade att prehospitalt administrerad trombolys gav en 

tidsvinst på i genomsnitt 58 minuter och en signifikant minskad mortalitet jämfört 

med hospitalt (Socialstyrelsen, 2008, s. 45). Effektiviseringen har lett till att 

sjukhusdödligheten vid akut hjärtinfarkt ligger omkring tio procent. Vid sjukhus 

med tillgång till akut PCI är sjukhusdödligheten ännu lägre, fyra till sex procent 

(Persson & Stagmo, 2008, s. 86). Den effektiva vården har dock en brist som 

Becker (2007) pekar på i sin studie, vilket är att sjukvården ofta minskar en stor 
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del av sjukhusverksamheten under helgtid. Detta leder till att patienter som 

drabbas av hjärtinfarkt helgtid inte får samma möjlighet till vård och behandling 

som under vardagar. PCI-verksamhet finns helgtid endast tillgänglig på ett fåtal 

sjukhus i landet vilket gör många patienter utlämnade till enbart farmakologisk 

behandling i väntan på eventuell intervention påföljande vardag. Patienter med 

hjärtinfarkt som läggs in under helgen och därför ej erhåller PCI, löper större risk 

att avlida under den 365-dagars period som följer efter insjuknandet. 

 

Att drabbas av en akut hjärtinfarkt, AMI, är en omvälvande händelse som väcker 

stora frågor om liv och död både för den drabbade och dennes anhöriga. I en 

vårdsituation påverkas individen på ett sätt som vårdgivare sällan har klart för sig. 

Människor är sammansatta personer som inom sig har nära till olika delar av sin 

personlighet och kan skifta mellan olika sinnestillstånd, ett skifte som ofta sker 

spontant, från en känsla av lugn och trygghet till behov att erhålla trygghet och 

kontakt utifrån (Fossum, 2008, s. 409-410). Enligt Kirkevold (2000, s. 117) menar 

Virginia Henderson att en människas behov är präglat av dennes kulturella och 

sociala bakgrund varför sjuksköterskan måste ha personens egna upplevelser som 

referenspunkt och låta patienten medverka i formuleringen av innehållet i 

omvårdnaden. Sjuksköterskans uppgift är därefter att hjälpa patienten att uppnå 

detta innehåll i omvårdnaden. Med kunskap och förståelse om vad patienten vill 

att omvårdnaden skall fyllas med kan vårdgivaren vända sårbarhet och beroende 

till lugn och trygghet, kanske till och med också bidra till lindring. Det är säkert 

berikande för vårdpersonal att få trygga patienterna genom att lyssna, beröra och 

att få patienten att känna sig sedd och bekräftad. Detta är dessvärre många gånger 

svårt med de pressade tidsramar som råder (Fossum, 2007, s. 409-410). 

Sjuksköterskans arbete har kartlagts i en tidsstudie av Mittmann, Seung, Pisterzi, 

Isogai och Michaels (2008) där fem olika patientkategorier studerades i avsikt att 

se vilken som tog mest av sjuksköterskans arbetstid i anspråk. Av de fem 

sjukdomskategorierna, akut hjärtinfarkt, diabetes mellitus, pneumoni, schizofreni 

och stroke erhöll de patienter som drabbats av akut hjärtinfarkt mest av 

sjuksköterskans tid. I tidsupptagningen ingick till exempel patientrelaterad 

omvårdnad, givande av information, farmakologisk behandling och 

blodtrycksmätning. 
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Hälso- och sjukvårdens snabba utveckling ställer stora krav på sjuksköterskans 

yrkesutövande (Wallentin & Lindahl, 2010, s. 274). Enligt kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska ställer de ökande kraven på ständigt förbättrad 

kvalitet, kostnadseffektivitet och uppdaterade kunskaper avseende informations- 

och kommunikationsteknologi krav på att sjuksköterskan ständigt 

kompetensutvecklas i sin profession (Socialstyrelsen, 2005). I sjuksköterskans 

etiska kod, International Council of Nurses (ICN) beskrivs sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden i yrket som sådana: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 

2006). Utifrån Kirkevold (2000, s. 122) är en av Hendersons punkter vid de 

allmänna riktlinjerna för omvårdnaden att lindra, trösta samt ge emotionellt stöd. 

Enligt ICN ska sjuksköterskan i sitt yrkesutövande verka för en miljö där 

mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos individ, 

familj och samhälle respekteras samt ansvara för att den enskilde individen får 

den information som ger förutsättningar till samtycke för vård och behandling 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2006). Sjuksköterskans speciella funktion, enligt 

Henderson, beskrivs som följer: sjuksköterskans arbetsuppgifter innefattar att 

hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att utföra åtgärder som ska leda till hälsa, 

tillfrisknande eller en fridfull död. Åtgärder som personen själv skulle ha kunnat 

utföra om kraft, vilja eller kunskap fanns. Arbetsuppgiften skall utföras på ett 

sådant sätt att personen blir hjälpt så snart som möjligt och på så sätt snarast kan 

återfå sitt oberoende (Kirkevold, 2000, s. 116).  

 

Kunskapen om psykisk ohälsa och kardiovaskulär sjukdom är begränsad och arten 

av eventuella samband stor, dock finns tänkbara samband mellan ångest, 

depression och ischemisk hjärtsjukdom. Enligt Schenk-Gustafsson (2003, s. 229) 

kan förklaringen finnas i förändringar i det autonoma nervsystemets aktivitet och i 

direkt serotoninrelaterade mekanismer. Dåliga psykosociala förhållanden, ångest 

och depression tycks spela en stor roll som riskfaktorer för kardiovaskulär 

sjukdom, i synnerhet för kvinnor. Wallentin och Lindahl (2010, s. 180) pekar på 

att tolkningar och upplevelser av en situation är betydelsefulla för uppkomsten av 

stress. Att införskaffa kunskap och få information om sin hjärtinfarkt kan både 

fungera som en del i återhämtningen och en väg för patienten att hantera den 

ångest, oro och stress som hjärtinfarktsjukdomen för med sig. Rydén och 

Stenström (2008, s. 42-43, 46) beskriver hur individens hantering - coping - av 
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stressfyllda livshändelser och tillgång till socialt stöd inverkar på upplevelsen av 

hälsa kontra ohälsa. Samband mellan mer vardagliga händelser av negativ natur 

har i flera studier också visat sig medföra negativ inverkan på upplevelsen av 

hälsa, förmåga att hantera stressreaktioner och akut påkomna situationer. 

 

Alla patienter skall enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, § 1) ges en 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är beprövad genom 

erfarenhet eller vetenskap. Patienten skall visas omtanke och respekt och så långt 

det är möjligt skall vården utformas och genomföras i samråd med patienten. I 

patientsäkerhetslagen under § 6 står också att läsa att den som innehar ansvaret för 

hälso- och sjukvården av en patient skall tillse att denne erhåller individuellt 

anpassad information om sitt hälsotillstånd och att patienten har rätt att informeras 

om vilka skilda metoder som finns för undersökning, vård och behandling. Det är 

också angeläget att anhöriga får samma information (Persson & Stagmo, 2008, s. 

101). Oterhals, Hanestad, Eide och Hanssen (2006) visade i sin studie på att 12 

procent av patienterna ansåg att de fått bristfällig information under 

sjukhusvistelsen, 68 procent ansåg informationen som god och 20 procent ansåg 

sig väldigt nöjda med den information som delgetts dem under vårdtiden. Ju mer 

information patienten fick under vårdtiden desto lättare kunde denne acklimatisera 

sig till sin infarktdiagnos och i högre utsträckning handskas med sjukdomen efter 

utskrivning. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa upplevelsen av att insjukna i hjärtinfarkt och 

den påföljande sjukhusvistelsen. 

 

Frågeställningar 

 Hur viktig är infarktinformationen för patienten? 

 Samspelet under vårdtiden mellan sjuksköterska - patient? 

 Hur stor är familjens betydelse i vård- och eftervårdssituationen? 
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Metod 

Föreliggande arbete har utförts i form av en litteraturstudie. En litteraturstudie 

innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa 

litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde i syfte att åstadkomma en 

syntes av data från tidigare genomförda empiriska studier (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 34). Författarna har med detta arbete haft ambitionen att 

undersöka vad som finns beskrivet inom området hjärtinfarktpatienter och deras 

upplevelse av vårdtiden. Förhoppningen med studien har varit att belysa 

upplevelsen av vårdtiden samt att finna eventuella aspekter på förbättring 

avseende patientomvårdnad, sjuksköterskans roll och bemötande. De artiklar som 

använts, är vetenskapligt granskade, skrivna på engelska eller svenska och 

publicerade mellan åren 2001-2011 med tonvikt på de senaste fem åren. Artiklarna 

har fortlöpande genom arbetet refererats till genom APA-systemet (American 

Psychological Association). 

 

Inklusionskriterier  

Kriterierna var att artiklarna skulle innefatta studier gjorda på vuxna individer 

som vårdats i slutenvård för akut hjärtinfarkt, AMI, finnas tillgängliga på engelska 

eller svenska och vara publicerade mellan åren 2001-2011. 

 

Exklusionskriterier 

Rent forskningsmedicinska artiklar exkluderades för att hålla data avsmalnande 

mot syftet. Artiklar som visade tveksamhet angående forskningsetiska frågor och 

överväganden samt höll låg vetenskaplig kvalitet uteslöts, likväl som 

Reviewartiklar. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökning gjordes genom databaserna, Cinahl, PsycInfo och PubMed samt 

genom viss manuell sökning i befintliga artiklars referenslistor. De sökord som 

användes angavs i formen av Medical Subject Headings (MeSH-termer) och 

genom fritextsökning. Tidsbegränsningar sattes till publikationsdatum mellan åren 

2006 - 2011 samt i några fall i utökat spann, mellan åren 2001 - 2011, för att nå 

mättnad i datamaterialet. De termer som användes var, Acute Myocardial 
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Infarction, Hospitalization, Critical Care, Perception, Nursing, Nurses Role och 

Experience i olika kombinationer vilka åskådliggjorts i bilaga 1. I utfallet av 

sökningarna föredrogs de vetenskapliga artiklar som låg närmast i tid beträffande 

publikationsdatum då utvecklingen vad gäller diagnostik och behandling vid 

hjärtinfarkt så drastiskt har gått framåt de senaste åren vilket lett till väsentligt 

kortare och mer komprimerade vårdtider. Aktuell facklitteratur till bakgrunden 

valdes ut efter inventering på författarnas arbetsplats på HIA-Kardiologen vid 

Sundsvalls sjukhus. 

 

Bearbetning och analys av data 

Fas 1 

Det initiala urvalet gjordes genom läsning av titlarna och där syftet 

överensstämde, lästes artikelns abstrakt. 81 stycken abstrakt lästes och värderades 

och efter noggrann selektering lästes och granskades därefter 15 stycken artiklar i 

sin helhet. En artikel hittades via manuell sökning efter genomgång av redan läst 

artikels referenslista. 

 

Fas 2 

Artiklarna lästes i sin helhet, granskades, värderades och klassificerades med hjälp 

av SBU-rapport nr 3 (1999) se bilaga 2, 3 och sammanställdes i en översikt, se 

bilaga 4. 

 

Fas 3 

De artiklar som valdes ut överensstämde med litteraturstudiens syfte och 

sammanställdes till studiens resultat. Två stycken artiklar exkluderades under 

arbetets gång, en på grund av dess forskningsmedicinska inriktning och en på 

grund av dess Reviewkaraktär. 
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Klassificering och värdering av studier 

Kvaliteten på artiklarna har granskats, värderats och klassificerats enligt SBU-

rapport nr. 3 (1999) genom följande indelning: 

 

 Randomiserad kontrollerad studie (RCT) - en prospektiv studie där 

undersökningsgrupper jämförs och deltagarna slumpvis fördelas till antingen en 

kontrollgrupp eller en eller flera experimentgrupper. 

 

 Kontrollerad klinisk studie (CCT) - en studie där en experimentgrupp jämförs 

med en kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp (historisk kontroll). 

 

 Deskriptiv studie (DS) – en studie där förekomst, samband eller händelseförlopp 

beskrivs hos en definierad grupp och jämförelsegrupp saknas. 

 

 Kvalitativ studie (K) - en studie där insamlade data i form av intervjuer, 

berättelser eller observerade beteenden analyseras i syfte att få fördjupad 

förståelse för livsvärden såsom upplevelser och erfarenheter hos individer. 

 

Analys 

De inkluderade artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys för att nå en 

klar struktur enligt Forsberg & Wengström (2008, s. 150-151). Efter bearbetning 

utifrån studiens syfte redovisades varje artikels huvudresultat. Ur de initiala 

frågeställningarna utkristalliserades under arbetets gång fyra huvudteman:  

 

1. Individens påverkan av hjärtinfarkten 

2. Vikten av korrekt information 

3. Interaktionen sjuksköterska – patient 

4. Make/makas roll  

 

Genom att sortera in materialet under ovan nämnda huvudteman växte arbetet 

successivt fram till det slutliga resultatet. 
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Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 144) är god etik en viktig aspekt i all 

vetenskaplig forskning och forskaren ska i sin etiska avvägning inte bara visa 

omsorg och noggrannhet i sina slutsatser utan också göra en välgrundad 

redovisning av resultaten. Vidare beskrivs (s. 77) att etiska överväganden vid 

systematiska litteraturstudier bör göras såväl vid urval som vid presentation av 

resultatet. Det är av yttersta vikt att litteraturstudien innehåller material där 

noggranna etiska överväganden har gjorts och att samtliga artiklar i studien 

redovisas och därefter arkiveras i tio år. I resultatet ska både hypoteser som stödjer 

och inte stödjer författarnas åsikt redovisas. Det vore oetiskt att endast redovisa de 

artiklar som stödjer författarnas egna åsikter och teorier. I några av de refererade 

artiklarna till föreliggande litteraturstudie har olika varianter av skattningsskalor 

använts, vilket givit respondenten god möjlighet att svara sanningsenligt och efter 

eget tycke. I andra studier har forskaren genom intervjuer erhållit respondentens 

åsikter, tankar och känslor med inställningen att forskaren förhållit sig objektiv till 

studiedeltagarna. Det finns dock enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 65) 

alltid en potentiell risk att resultaten påverkas och att ett helt igenom objektivt 

förhållningssätt är omöjligt.  

 

Resultat 

Det resultat som framkommit vid denna litteraturstudie bygger på 15 stycken 

vetenskapliga artiklar som granskats, värderats och klassificerats. Av dessa 15 

artiklar har 9 stycken studier genomförts med kvantitativ metod och 6 stycken 

med kvalitativ metod. Studierna har genomförts i följande länder: Brasilien, 

Finland, Irland, Israel, Norge, Storbritannien, Sverige och USA. Klassificering 

och värdering av dessa artiklar har redovisats i bilaga 4. De fyra huvudteman som 

framträtt i materialet är redovisade under följande rubriker: individens påverkan 

av hjärtinfarkten, vikten av korrekt information, interaktionen sjuksköterska – 

patient och make/makas roll. 

 

Individens påverkan av hjärtinfarkten  

Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro och Paavilainen (2011) beskriver i sin 

nyligen publicerade studie hur patientens försök att kontrollera och hantera sin 
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akuta hjärtinfarkt åtföljs av faktorer som påverkar den individuella 

copingförmågan antingen positivt eller negativt. Emotionella och sociokulturella 

erfarenheter samt patientens förmåga att interagera i samhället i stort pekades ut 

som bidragande faktorer till hur infarktdiagnos och sjukhusvistelse skulle 

uppfattas. DeVon, Ryan, Ochs och Shapiro (2008) beskriver hur symtombilden 

vid AMI är individuell och delvis könsbunden. Vid AMI är några vanliga symtom, 

centrala bröstsmärtor, illamående, andnöd och domningar i händerna. Kvinnor 

upplever mer sällan bröstsmärtor utan istället mer ofta smärtor från ryggen. Ett 

annat typiskt kvinnligt infarktsymtom är matthet, ett symtom män i samma 

situation sällan upplever. Gemensamt är dock att både män och kvinnor skattade 

ångestsymtomet högt, kvinnor marginellt högre än män. Cherrington, Moser, 

Lennie och Kennedy (2004) beskriver i sin studie akuta hjärtinfarktpatienters 

upplevda sjukdomskänsla. En förhöjd ångestnivå och eller depressionstendens 

redan innan insjuknandet bidrog till att sjukdomskänslan upplevdes mer negativ. 

Patienter med depressionssymtom upplevde följaktligen ökad känsla av sjukdom. 

Vidare visade resultatet att de patienter som hade en negativ uppfattning av sin 

hälsa också löpte högre risk för komplikationer till följd av hjärtinfarkten jämfört 

med de patienter som hade en mer positiv sjukdomsuppfattning. Reges et al. 

(2011) beskriver hur demografiska skillnader i form av könstillhörighet, etnicitet, 

ålder och utbildningsnivå påverkar patientens uppfattning och anpassning till 

infarktdiagnosen. Äldre patienter med lägre utbildningsnivå framstod som mindre 

benägna att acceptera den uppkomna situationen och den information som gavs. 

Patienter med asiatiskt och afrikanskt ursprung visade sig vara mer benägna än 

amerikanska och europeiska, att tillskriva sin sjukdom och sina riskfaktorer 

psykologisk genes vilket gav insikten att dessa två grupper kunde ha nytta och 

vinst av djupare utbildning för att nå insikt. Patientens egen uppfattning om 

orsakerna till infarktinsjuknandet bidrog till och påverkade hela 

sjukdomsförloppet. 

 

Eriksson, Asplund och Svedlund (2010) och Walton (2002) visar på att många 

patienter som drabbats av akut hjärtinfarkt givits tillfälle att reflektera över sina 

liv och därigenom kommit till insikt att de fått en andra chans att nyttja till att ta 

igen förlorad tid. Walton (2002) beskriver vidare i sitt resultat att de dagar som 

följde efter hjärtinfarkten, enligt många patienter, tycktes vara mer värdefulla än 

de som förflutit innan. Genom att patienterna fått bromsa upp och reflektera över 
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livet upplevde de att relationen till nära och kära blev starkare. En del patienter 

beskrev också att den andra chansen gjorde att de upplevde närmare kontakt med 

andligheten och trots sitt sjukdomstillstånd hyste en känsla av att vara frisk. 

Reflektionen över livet gjorde att de kände en större helhetskänsla och högre 

närvarande i sitt väsen då de genom sjukdomen upplevde att de fått närmare 

kontakt med sina anhöriga och den andliga världen. 

 

Vikten av korrekt information 

Enligt Smith och Liles (2007) är tillhandahållande av adekvat information till 

hjärtinfarktpatienter en viktig del av sjuksköterskans arbete på en 

hjärtintensivvårds- eller kardiologavdelning och det är nödvändigt att patienten i 

detta får möjlighet att införliva och sätta ord på sin upplevelse av situationen. 

Vidare visar resultatet att vikten av information till infarktpatienten under 

vårdtiden är av oerhört stort värde att hon/han får ta del av samtliga 

informationsdelar gällande medicinering, förväntade och oförväntade 

komplikationer samt förhållningsorder kring fysisk aktivitet under 

sjukhusvistelsen. Individer i det äldre spannet av patientkategorin visade sig 

utöver detta ofta vara i behov av ytterligare information och repetition. En av 

sjuksköterskans viktigaste funktioner i den akuta hjärtinfarktvården är således att 

tillhandahålla korrekt information. I en nyligen publicerad studie av Reges et al. 

(2011) framträder en bild av stora kunskapsluckor bland infarktpatienter både i 

akut skede och vid uppföljning. Undersökningen som gjordes i form av en 

longitudinell studie med frågeformulär, där baselinedata samlades in under 

vårdtiden och uppföljning gjordes två till två och ett halvt år senare, visade att 

vikten av korrekt och kontinuerlig information inte nog kan understrykas och att 

sjukvården inte på långa vägar bör slå sig till ro med den patientutbildning och 

informationsregim som används idag. 

 

Ostergaard Jenssen och Petersson (2003) lyfter i sin kvalitativa studie fram hur 

patienter anser att även basal information som till exempel handhavande av 

Nitroglycerin och förväntade effekter och bieffekter av det är önskvärd. Att få 

information från dietist var också ett önskemål från hjärtinfarktpatienterna. Dock 

poängterade patienterna att den information som var viktigast för dem själva att få 

ta del av var: - ”Vad behöver jag och vad kan jag själv göra för att undvika att 
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drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt?” McLean och Timmins (2007) lyfter fram 

det faktum att patienterna ofta var mycket oroliga över risken att drabbas av 

komplikationer till följd av sin hjärtinfarkt och därför efterfrågade mer 

information. En vanlig fråga var: - ”Hur känner jag igen en eventuell 

komplikation och vad kan jag göra för att förhindra att den uppstår?”  

 

Dagens decimerade vårdtider ger dock sjuksköterskan färre tillfällen att ge 

patienten den viktiga information som denne såväl behöver och har rätt till. Det är 

därför av stor vikt att informationen blir personanpassad och utgår ifrån 

individens eget behov. Att under vårdtiden möta och samtala med andra personer 

som drabbats av hjärtinfarkt anses också vara till stor hjälp i återhämtningen 

(Smith & Liles, 2007). Anhöriga till patienter som drabbats av akut hjärtinfarkt 

spelar en betydande roll i tillfrisknandet för patienten och därför är det lika 

angeläget att även dessa informeras fortlöpande under vårdtiden. Det krävs dock 

inte bara korrekt och individanpassad information från vårdgivare till patient utan 

även en interaktion mellan de båda (McLean & Timmins, 2007; Ostergaard Jensen 

& Petersson, 2003). Det är en trygghet för anhöriga att få ta del av även den 

information som ges till patienten vid utskrivning. Informationen bidrar till 

kunskap om vad som kan förväntas under konvalescensen samt inger mod och 

självförtroende att agera i situationer där patienten uppvisar varningstecken för en 

ny hjärtinfarkt eller hotande komplikation (McLean & Timmins, 2007). Lövlien, 

Schei och Hole (2008) har i sin studie undersökt vilka faktorer som kan leda till 

dröjsmål från kardiell symtomdebut till sjukhusankomst. De poängterar att 

sjuksköterskor spelar en betydande roll i utbildningen av patienter både före och 

efter hjärtinfarkten och att det är av yttersta vikt att patienterna erbjuds 

undervisning i de faktorer och karakteristika som inverkar på tidsspannet mellan 

symtomdebut och sjukhusankomst, för att på så sätt kunna förutse och därigenom 

minska dessa.  

 

Interaktionen sjuksköterska – patient 

Arnetz, Winblad, Arnetz och Höglund (2008) menar att ett eget engagemang och 

medverkan i vården från patientens sida är förknippad med högre 

patienttillfredsställelse. Beträffande kroniska sjukdomar såsom diabetes och 

reumatiska sjukdomar finns relativt bred kunskap kring vikten av aktivt 
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deltagande i vård och behandling. Mindre forskning i ämnet finns bland patienter 

som drabbats av AMI, troligast är dock att ett aktivt deltagande av patienten i 

diskussioner gällande vård och behandlingsstrategier leder till både ökad 

förståelse och optimering av de medicinska och kliniska utfallen. Genom en 

frågeenkät ställd till 12 kardiologkliniker runt om i Sverige fann man att 90 

procent av de tillfrågade styrkte teorin och att en viktig aspekt för att bidra till 

aktiv patientmedverkan var just genom rak och tydlig information från 

sjuksköterske- och läkarhåll.  

 

De senaste tio åren har dock stort intresse riktats mot aktiv patientmedverkan både 

beträffande vård och behandling och vikten av sådan. Arnetz et al. (2010) 

undersökte huruvida aktiv patientmedverkan under sjukhusvistelsen var förenad 

med inverkan på hälsa och välmående. Resultatet visade att de patienter som 

upplevde att de haft en hög grad av medverkan under vårdtiden också upplevde 

färre kardiovaskulära symtom vid första återbesöket sex till tio veckor efter 

utskrivning. Däremot gav inte högre patientmedverkan under vårdtiden 

genomgående positiva utfall vad gällde kliniska resultat och sekundärpreventiva 

mål. De patienter som i högre grad upplevde och uppvisade kardiovaskulära 

symtom var mindre nöjda med sin medverkan än de som ej upplevde eller 

uppvisade några symtom.  

 

Arnetz et al. (2008) undersökte hur aktiv patientmedverkan uppfattades av och 

inverkade på, vårdpersonalen. Det framkom att ökad förståelse från patienthåll för 

sjuksköterskans och övrig vårdpersonals perspektiv och situation är nödvändig för 

att förbättra och optimera patientens medverkan. I aktiv patientmedverkan 

åsyftades i denna studie: rak, tydlig och korrekt infarktinformation - tillfälle för 

patienten att ställa följdfrågor - möjlighet för patienten att uttrycka egna 

synpunkter och erbjudande för patienten att komma med synpunkter gällande vård 

och behandling. Vidare beskriver Arnetz et al. (2008) att majoriteten av 

respondenterna ansåg att aktiv patientmedverkan var mindre viktig i det initiala 

akutskedet men att det ändå var av yttersta vikt att information genomgående gavs 

korrekt och tydligt. 70 procent av de 12 svenska kardiologkliniker som deltog 

hade speciellt utarbetade rutiner för främjande av aktiv patientmedverkan. 

Tidsbrist upplevdes, både av läkare och av sjuksköterskor, vara det största hindret 

för aktiv medverkan av patienten. 
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Utöver den rent medicinska och informationsmässiga aspekten i interaktionen 

sjuksköterska – patient, löper omvårdnaden som en röd tråd genom hela 

vårdtiden. Lopes, Nogueira-Martins, Goncalves och de Barros (2010) poängterar 

att ångest är en av de omedelbara reaktioner som inträffar när en människa 

drabbas av AMI och att den höga ångestnivån i kombination med hjärtinfarkten i 

sig påverkar prognosen i negativ riktning. Detta sker genom aktivering av det 

sympatiska nervsystemet med påföljd att parametrar som slagvolym, blodtryck 

och hjärtfrekvens stiger med ökad syrekonsumtion till följd. Vidare skriver Lopes 

et al. (2010) att just hjärtpatienter upplever upp till 26 procent högre ångestnivå än 

patienter med psykiatrisk sjukdom. En hög ångestnivå under de första 48 

timmarna efter inskrivning ökar också risken att utveckla komplikationer med upp 

till 4,9 gånger jämfört med en patient med kontrollerad ångestnivå. Av hänsyn till 

patientens, inte sällan, instabila och arytmibenägna tillstånd bedrivs en stor del av 

den vardagliga skötseln och omvårdnaden i initialskedet vid patientsängen. De 

patienter som behöver få sina hygienbehov skötta i sängen, istället för i 

intilliggande badrum, uppvisar en signifikant stegrad ångestnivå och det sker 

oavsett vårdarens eller patientens könstillhörighet.  

 

Make/makas roll 

Lövlien et al. (2008) undersökte vilka faktorer som inverkar på tidpunkten där 

beslutet att åka in till sjukhuset fattas och fann att maka/make spelar en vital roll i 

processen. ”Time is muscle” - vid en ocklusion av ett kranskärl som orsakar 

transmural ischemi är det mycket viktigt att återställa blodförsörjningen till 

hjärtmuskeln så snabbt som möjligt men processen mellan symtomdebut och 

ankomst till sjukhuset är komplex. Trots att det inte föreligger några könsbundna 

skillnader i kunskapsnivån gällande hjärtinfarkt och korrekt agerande befanns 

kvinnorna generellt vara sämre rustade då de i större utsträckning levde ensamma.  

 

Moser och Dracup (2004) pekar på vikten av att involvera partnern till den 

infarktinsjuknade i vården då de fann i sin studie att maka/makes ångestnivå ofta 

var signifikant högre än den infarktsjukes egen och att detta gav en negativ 

påverkan på patientens situation och tillfrisknande. Resultatet visar även att 

partnerns ångestnivå och upplevelse av kontroll, oberoende av könstillhörighet 

och ålder, var klart korrelerbar till den insjuknades egen ångestnivå och 
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anpassning till tillståndet. När patientens ångestnivå var kontrollerad sjönk också 

partnerns parametrar och även om kvaliteten på den äktenskapliga relationen var 

förknippad med patienternas psykosociala situation så påverkade inte förhållandet 

i sig vare sig anpassningen till sjukdomen eller ångestnivån hos partnern.  

 

Svedlund och Danielson (2004) studerade hur kvinnor med hjärtinfarkt och deras 

partner upplevde det dagliga livet efter sjukdomen. Den infarktdrabbade kvinnan 

ville gärna visa hänsyn till sin make och undanhöll därför sitt mående för att inte 

oroa. Det framkom också att maken gärna avstod från att ta upp eller diskutera 

ämnet för att inte besvära och påminna sin maka om sjukdomen eftersom han var 

medveten om att den emotionella stressen då skulle öka. Vidare beskriver 

Svedlund och Danielson (2004) hur kvinnor med hjärtinfarkt och deras män såg 

ljust på framtiden och blickade framåt, hur paren strävade mot ett normalt 

vardagsliv och var av åsikten att vardagslivet skulle bli bättre med tiden. De flesta 

par hade skaffat sig kunskaper utifrån den upplevelse de varit med om och 

hjärtinfarkterfarenheterna hade fört några par närmare varandra i sina relationer.  

 

Eriksson et al. (2010) beskriver i sitt resultat hur de patienter och partners som 

uppvisade en positiv syn på livet också upplevde en bättre återhämtning än 

förväntat. De uppvisade även en generellt förbättrad hälsa och hade en känsla av 

att livet var lika bra som innan hjärtinfarkten. Gemensamt för patienterna var att 

deras framtidstro hade stärkts.  
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Diskussion  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hjärtinfarktpatienters upplevelse av 

sjukhusvistelsen. I resultatet framkom att infarktpatienters upplevelse av vårdtiden 

är individuell och förknippad med faktorer såsom ålder, livserfarenhet, social 

status, förvärvade copingfaktorer och etnicitet. En viktig aspekt som också 

framkom i resultatet var hur stor inverkan make/makas tillgänglighet och mående 

har på upplevelsen av dels hjärtinfarkten och ångestnivån, dels upplevelsen av 

sjukhusvistelsen, konvalescensen och återhämtningen. Vidare visade resultatet att 

aktiv patientmedverkan och riklig samt individuellt avvägd information mycket 

väl kommer patient och maka/make till gagn. Detta avspeglades både genom 

reducerade kardiella symtom hos patienten vid första återbesöket och genom en 

lägre skattning av ångestnivån hos bägge parter under hela infarktförloppet. 

Sjuksköterskan spelar genom sin informationsgivande funktion en väsentlig roll 

för patienten i detta avseende. 

 

Walton´s (2002) beskrivning var att patienterna upplevde tiden efter hjärtinfarkten 

som mer värdefull än tiden innan de drabbats av sjukdomen. I resultatet 

framträdde en bild av att patienterna fått bromsa upp och reflektera över livet 

vilket gav att deras relationer till nära och kära blev starkare - en känsla som 

många människor som drabbats av livshotande sjukdom upplever och beskriver. 

Patienterna beskrev upplevelsen som att de därmed återfått sitt oberoende. Enligt 

Kirkevold (2000, s. 116) menar Henderson att sjuksköterskans speciella funktion 

är att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att kunna utföra åtgärder som ska leda till 

hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död - åtgärder som personen själv skulle 

kunna utföra om kraft, vilja eller kunskap fanns. Sjuksköterskan skulle kunna 

applicera detta i omvårdnaden genom samtal i speciella riskgrupper där preventiva 

insatser tidigare ej visat sig falla väl ut, då det sannolikt vore värdefullt för dessa 

individer att få perspektivet förflyttat en bit utanför de egna referensramarna. 

 

Det finns begränsningar i människans förmåga att förstå andra individers behov 

vilket är en fundamental förutsättning för omvårdnaden enligt Henderson. 

Sjuksköterskan måste i sitt yrkesutövande ha förståelse för och insikt i, att göra 

sitt yttersta för att patientens alla behov skall tillgodoses (Kirkevold, 2000, s. 



16 

 

123). Utöver de patienter sjuksköterskan ansvarar för på avdelningen finns också 

anhöriga. Litteraturstudiens resultat visade på vikten av att involvera partnern till 

den infarktinsjuknade i vården då maka/makes ångestnivå signifikant påverkade 

både patientens situation och tillfrisknande (Moser & Dracup, 2004). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att hjärtinfarktpatienter reagerar fundamentalt 

olika vid symtomdebut. Detta fenomen har också visats i en studie av Henriksson, 

Leo-Swenne och Lindahl (2008) som undersökte detta genom strukturerade 

intervjuer där infarktpatienter tillfrågades hur de agerat vid sin symtomdebut. Den 

grupp av patienter som sökte vård snabbast, inom två timmar, var de patienter som 

enligt studien uppvisade mest kunskap angående tidsvinsten vid hjärtinfarkt och 

hade insikt i betydelsen av snabb behandling i det akuta skedet. Reges et al. 

(2011) pekar på de stora kunskapsluckor som finns bland infarktpatienter både i 

akut skede och vid uppföljningen och att en av anledningarna till att 

hjärtinfarktpatienter dröjer innan de söker sjukvård beror just på okunskap i 

ämnet. I patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, § 6) står att läsa att den som har 

ansvaret för hälso- och sjukvård av en patient skall tillse att denne erhåller 

individuellt anpassad information om bland annat sitt hälsotillstånd och att 

patienten har rätt att informeras om vilka skilda metoder som finns gällande 

undersökningar, vård och behandling. Resultatet visade att en av sjuksköterskans 

viktigaste funktioner i den akuta hjärtinfarktvården är att tillhandahålla korrekt 

information.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att en vanlig missuppfattning var att 

hjärtinfarkt alltid startar med bröstsmärtor och att avsaknad av sådana är en 

anledning att vänta med att söka sjukvård. Resultatet belyser (Lövlien et al., 2008) 

att sjuksköterskan är viktig för patienten ur informationssynpunkt och att den 

sjuksköterskeinformation patienten erhåller kan ge fördjupad kunskap om 

sjukdomen och generera en tidsvinst från symtomdebut till påbörjad behandling. 

Varje minut är värdefull när det gäller att förkorta tiden mellan symtomdebut och 

ankomst till sjukhus vid AMI. I resultatet framträder dock också en bild av att 

nutidens decimerade vårdtider bidrar till att sjuksköterskan har mindre tid att ge 

patienten denna viktiga information (Smith & Liles, 2007). Det finns behov av 
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vidare forskning kring organisatoriska och logistiska lösningar för att komma 

tillrätta med den stress det innebär för sjuksköterskan att inte kunna tillgodose 

detta så viktiga informationsbehov. 

 

Vidare framkommer i resultatet att aktiv patientmedverkan som Arnetz et al. 

(2010) omnämner är av stor vikt för patienten och sjukvården, då förmågan att 

tala samma språk gör det lättare för båda parter att förstå varandra. En mer aktiv 

medvetenhet från patientens sida gör denne mer uppmärksam på sin kropp och 

dess signaler. Detta ger sjuksköterskan vid hjärtmottagningen möjlighet att lättare 

kunna bedöma det som patienten beskriver och upplever över telefon vilket borde 

generera både tidsmässig- och därigenom också en ekonomisk vinst. Med tanke 

det komprimerade innehållet under den relativt korta infarktvårdtiden borde 

sjuksköterskebemanningen förstärkas. Den individanpassade och väl avvägda 

informationsbiten bör räknas in i vårdtyngden som är det verktyg som idag kan 

påverka bemanningsgraden varför vidare forskning i ämnet vore av värde.  

 

Sjuksköterskans ansvar, enligt Kirkevold (2000, s. 120) är att tillgodose patientens 

grundläggande mänskliga behov genom att till exempel bidra till att den 

personliga hygienen underhålls. I den akuta infarktvården uppstår dock ofta 

situationer där hygienaspekter och patientens önskemål kring dessa kolliderar med 

avdelningens säkerhetsrutiner. Vid hygienrutiner som duschning till exempel 

krävs att patientens hjärtmonitoreringsutrustning, telemetri, kopplas bort eftersom 

den inte tål väta. I fall där patienten bedömts vara instabil och/eller arytmibenägen 

förespråkas därför ofta att tvättning, tandborstning och toalettbesök görs vid 

sängkanten eller till och med liggandes i sängen. I resultatet framkommer att 

ångestnivån signifikant stiger hos de patienter som behöver få dessa hygienbehov 

skötta i sängen (Lopes et al., 2010). Med detta i beaktning bör sjuksköterskan 

ställa sig frågan hur patienten förhåller sig till avdelningens hygienrutin och 

överväga om det finns anledning att se över bestämmelserna. I takt med att 

vårdtiderna blir kortare har även tiden för mobilisering förkortats. Det vore därför 

av värde för patienten att få tillåtelse att prova sina vingar, vad gäller duschning 

och vardaglig skötsel, mellan avdelningens väggar i större utsträckning istället för 

att låta det vänta till utskrivning. Duschrum på vårdavdelningar är i regel 
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utrustade med heltäckta dörrar men vid planering och nybyggnation av 

hjärtavdelningar borde istället personalen sträva efter dörrar med insynsmöjlighet. 

Alternativet är att personal måste avsättas för att iaktta patienten inne i 

duschutrymmet eller genom öppen dörr, vilket är väsentligt sämre ur ångest- och 

sekretesshänseende samt med tanke på hänsyn till rätten till egen sfär.  

 

Metoddiskussion 

Valet av artiklar gjordes utifrån syftet - Att belysa upplevelsen av att insjukna i 

hjärtinfarkt och den påföljande sjukhusvistelsen - och frågeställningarna - Hur 

viktig är infarktinformationen för patienten? Samspelet under vårdtiden mellan 

sjuksköterska - patient? och Hur stor är familjens betydelse i vård- och 

eftervårdssituationen? - med ambitionen att nå ett så heltäckande material som 

möjligt. I urvalet fanns artiklar från Brasilien, Finland, Irland, Israel, Norge, 

Sverige, Storbritannien och USA där majoriteten är från västvärlden och därmed 

får anses vara en svaghet för studien i ett vidare internationellt perspektiv. Urvalet 

är dock genom sitt övervägande västerländska urval fullt applicerbart på svensk 

sjukvård vilket är en styrka då författarna är yrkesverksamma i Sverige och 

därigenom kunnat finna gemensamma beröringspunkter i de olika artiklarna.  

 

Artiklarna granskades och värderades med hjälp av SBU-rapport nr 3 (1999) 

vilket är ett beprövat och vedertaget verktyg som lotsat författarna genom 

granskningsarbetet och bidragit till att en så god bedömning som möjligt av 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet kunnat göras. I en av artiklarna har en mindre 

ekonomisk ersättning utgått till respondenterna efter färdiginsamlade data vilket 

skulle kunna anses vara en svaghet för den studien och därmed också för denna 

litteraturstudies resultat. Att artiklarna inhämtades från tre skilda databaser, 

Cinahl, PsycInfo och PubMed kan anses som en styrka för studien eftersom de är 

så omfattande och relevanta för urvalet. En svaghet för arbetet kan ligga i risken 

att flera passande artiklar har missats på grund av det rikliga ämnesmaterialet som 

funnits i databaserna. I resultatet inkluderades såväl kvalitativa som kvantitativa 

artiklar med en lätt övervägande del av kvantitativa. I några artiklar, som i 

författarnas värdering benämnts kvantitativa, har studierna genomförts genom så 

kallad metodtriangulering i form av intervjuer i kombination med 
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skattningsskalor, vilket givit en god bild av patienters upplevelse och mående och 

därigenom också styrka till föreliggande arbete. 

 

Slutsats 

Resultatet visade att hjärtinfarktpatienters upplevelse av sjukhusvistelsen är 

personbunden och beroende av ett flertal faktorer. Ett stort ansvar vilar på 

sjuksköterskan, som för att möta patientens individuella behov, måste besitta 

sådan kunskap att hon/han kan interagera med patient och anhöriga och 

därigenom erbjuda en individuellt anpassad vård innefattande personlig och 

välavvägd patientinformation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutligen vill författarna framföra sitt tack till Universitetsadjunkt Rose-Marie 

Pettersson, som med sin varma och entusiasmerande personlighet handlett oss 

genom det arbete som utmynnat i denna kandidatuppsats. 
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Sökord och träffar i databaser. Sökning gjord 2011-05-05. 

 Sökord PubMed Cinahl PsycInfo Manuell sökning 

1 Acute Myocardial Infarction   26111 5830 384  

2 Hospitalization 79674 12942 7082  

3 Critical Care 61326 23883 550  

4 Perception 141697 20537 85438  

5 Nursing 163320 221613 19352  

6 Nurses Role 31861 16708 148  

7 Experience 166775 52799 108815  

 1 AND 2 1508 * 244 * 27 *  

 1 AND 3 264 * (1) 90 * 0 *  

 1 AND 2 AND 3 39 * 5 * 2 *  

 1 AND 4 75 30 19  

 1 AND 2 AND 4 10 (2) 2 3  

 1 AND 4 AND 5 15 (2) 7 10  

 1 AND 6 49 (4) 33 0  

 1 AND 7 929 198 (2) 31  

 1 AND 7 AND 2 134 12 4  

 1 AND 5 380 (1) 256 (1) 12 (1)  

     (1) 

 Totalt antal inkluderade 

artiklar till studien. 

10 3 1 1 

* Publicerade år 2006-2011. Övriga publicerade 2001-2011. 

Artiklar som ingår i studien från respektive kategorier ses inom parentes ( ). 

Antal lästa abstrakt 81 stycken.
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Kvalitativa studier 
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Kvantitativa studier 
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               Representativt                     Ja □    Nej □ 
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Bilaga 3 
Kriterier för bedömning av studiens vetenskapliga kvalitet 

 I=Hög kvalitet II=Medel III=Låg kvalitet 

RCT Större välmonitorerad multicenter- 

studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Patientmaterialet 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

 

 

- 

Randomiserad studie med för få  

patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

Statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 

tillräckligt antal patienter och 

adekvata statistiska metoder. 

 

- 

Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder. 

DS Stort konsekutivt patientmaterial 

som är väl beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska metoder 

(t.ex. multivariatanalys, fall- 

kontrollmetodik, etc). Lång 

uppföljning. 

 

 

- 

Begränsat patientmaterial otillräckligt 

beskrivet, alltför kort uppföljning 

eller inadekvata statistiska metoder. 

 

 

 I=Hög kvalitet II=Medel III=Låg kvalitet 

K Väldefinierad frågeställning. 

Relevant och tydligt beskrivet 

urval. Tydligt beskriven 

datainsamling och analysmetod. 

Logiskt och begripligt beskrivna 

tolkningar och slutsatser. God 

kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

 

 

 

- 

Vagt definierad frågeställning. Otydligt 

beskrivet urval. Otillräckligt beskriven 

datainsamling och analysmetod. Vagt 

beskrivna tolkningar och slutsatser. 

Oklar kommunicerbarhet och 

replikerbarhet. 

 

 

 



 

Bilaga 4 
Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

År 

Land 

Studiens syfte Design/Intervention Deltagare 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet/ 

Studiedesign 

Arnetz et al. 

(2008) 

Sverige 

Att undersöka hur aktiv 

patientmedverkan vid AMI 

upplevs av sjukvårdspersonal. 

Kvantitativ design 

Tvärsnittsstudie 

(Metodtriangulering) 

Hjärtinfarktpatienter 

registrerade i Riks-

HIA (Numera 

Swedeheart) och 

SEPHIA-registren. 

 

n=494 

(6) 

ANOVA, Chi-square 

test, Kolmogorov-

Smirnov test, 

Kruskal-Wallis. 

Innehållsanalys. 

SPSS ver. 13.0 

 p< 0.05 

Att sjukvårdspersonal är 

positiva till aktiv 

patientmedverkan men att 

tidsbrist är ett hinder för att 

arbeta efter modellen fullt ut. 

DS I 

Arnetz et al. 

(2010) 

Sverige och 

USA 

Att undersöka huruvida aktiv 

patientmedverkan vid AMI 

påverkar sekundärpreventivt och 

kliniskt resultat 6-10 veckor 

efter utskrivning. 

Kvantitativ design 

Tvärssnittsstudie 

(Metodtriangulering) 

Hjärtinfarktpatienter 

registrerade i Riks-

HIA (Numera 

Swedeheart) och 

SEPHIA-registren. 

 

n=652 

(130) 

Kolmogorov-

Smirnov test, Mann-

Whitney, t-test,  

SPSS ver. 15.0 

p<0.05  

De patienter som uppvisade 

färre eller inga kardiovaskulära 

symtom vid första återbesöket 

upplevde att de hade haft högre 

grad av medverkan under 

vårdtiden beträffande vård och 

behandling.  

DS I 

Cherrington 

et al. 

(2004) 

USA 

Att undersöka relationen mellan 

upplevelsen av sjukdom vid 

AMI och förekomst av 

komplikationer under 

sjukhusvistelsen och att 

undersöka om ångest och 

depression har någon indirekt 

relation med dessa. 

Kvantitativ 

prospektiv 

korrelationsdesign 

 

Inneliggande AMI-

patienter. 

 

 

 

 

n=49 

(3) 

Independent-sample 

t-test, one-sample t-

test, Mann-Whitney, 

 

Studien visar att patienter som 

har en positiv 

sjukdomsupplevelse har en lägre 

sjukdomskänsla. 

DS II 
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DeVon et al. 

(2008) 

USA 

Att utforska om det finns någon 

skillnad i symtom mellan 

kvinnor och män med akut 

koronart syndrom avseende 

ålder, diabetes, funktionellt 

status, ångest och depression 

kontrollerades. 

Kvantitativ design 

 

Patienter som blivit 

inlagda för akut 

koronart syndrom på 

sjukhus. 

 

n=256 

(16) 

Data kodades efter 

SPSS, version 13. 

Alla tester var 

tvåsidiga och den 

statistiska 

signifikansen var satt 

till p=0.05. , t-test. 

Kvinnor med akut koronart 

syndrom rapporterade högre 

intensitet vid 5 av symtomen 

(dock inte bröstsmärtor) än män. 

DS I 

Eriksson et 

al. 

(2010) 

Sverige 

Att beskriva och tolka parens 

funderingar och erfarenheter 

angående deras framtida liv efter 

patientens utskrivning efter 

AMI. 

Kvalitativ design  

 

15 par där en av dem 

drabbats av en första 

AMI, 65år eller 

yngre. 

 

n=30 

(0) 

Kvalitativ 

Innehållsanalys. 

Resultatet visade att det blev en 

indelning i två ytterligheter 

mellan parens erfarenheter - en 

”aktiv” och en med ”vänta och 

se”-förhållningssätt. 

K I 

Lopes et al. 

(2010) 

Brasilien 

Att jämföra skillnader i 

ångestnivå hos infarktpatienter 

vid hygienrutiner i säng och 

badrum och eventuella samband 

där beträffande ålder, kön, 

medicinering, tidigare 

sjukhusvård. 

Kvantitativ deskriptiv 

design 

Kvasiexperimentell 

 

71 patienter med 

AMI inneliggande på 

hjärtintensivvårdsavd

elning. 

 

n=71 

(0) 

(STAI) State-Trait 

Anxiety Inventory, 

ANOVA, Person’s 

correlation, 

Generalized 

Estimating Equation. 

p=0.05. 

Patienterna uppvisade högre 

grad av ångest när de fick sin 

hygien skött i sängen jämfört 

med i duschrummet. 

CCT I 
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Lövlien et 

al. 

(2008) 

Norge 

Att undersöka om det föreligger 

könsbundna skillnader i 

psykologiska reaktioner året 

innan förstagångs-AMI och 

eventuella samband mellan 

dessa och prehospitalt dröjsmål. 

Kvantitativ design Patienter <76 år 

intagna på 

hjärtavdelning för 

förstagångs-AMI som 

rekryterats från fem 

norska sjukhus. 

 

 

 

N=738 

(39) 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

Two-sample student’s 

t-test. 

I processen mellan 

symtominsättande och intagning 

på sjukhus finns komplexa 

faktorer av könsbunden karaktär 

som spelar in på fördröjning till 

behandling. Partners spelar en 

betydande roll i patientens 

beslutsfattande process vad 

gäller att söka vård eller ej 

varför dessa bör lyftas fram och 

inkluderas informationskedjan. 

DS I 

McLean et 

al. 

(2007) 

Irland 

Att undersöka make/maka eller 

sambos erfarenheter angående 

behovet av information vid 

anhörigs akuta hjärtinfarkt.  

Kvalitativ deskriptiv 

design 

 

Maka/make eller 

sambo till patient 

som genomgått AMI 

 

 

n=15 

(12) 

Kvalitativ. 

Innehållsanalys. 

Det finns ett stort 

informationsbehov hos 

anhöriga, för att känna sig 

delaktiga och veta hur de skall 

handskas med situationen och 

kunna upprätthålla en stabil 

relation till sin partner. 

K II 

Moser et al. 

(2004) 

Israel 

Att a) jämföra emotionella och 

perceptionella reaktioner kring 

upplevelsen av kontroll hos 

AMI-patienter och deras 

respektive och b) att undersöka 

korrelationen mellan partners 

och patients känslomässiga 

stressreaktioner relaterat till 

aktuell hjärthändelse. 

Kvantitativ deskriptiv 

design  

(Metodtriangulering) 

AMI-patienter med 

respektive som 

rekryterats från 6 

skilda centra efter att 

ha varit inneliggande 

för antingen AMI 

eller 

revaskularisation. 

 

n=453  

(36) 

Intervjuer och tre 

olika 

skattningsskalor, 

MAAC, CAS och 

PATIS. 

ANOVA och p-värde. 

Partners till AMI-patienter 

upplever i större utsträckning 

ångest och depressionstecken än 

patienterna själva vilket riskerar 

slå tillbaka på den sjuke i form 

av påspädning av dennes egna 

ångestparametrar. Viktigt därför 

att inkludera även partner i 

vården. 

DS II 
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Ostergaard 

Jensen et al. 

(2003) 

Irland 

Att undersöka patientens 

upplevda erfarenheter av en 

första hjärtinfarkt med fokus på 

livssituation och 

återhämtningsprocess över tid.  

Kvalitativ design Hjärtinfarktpatienter 

intervjuades under 

sjukhusvistelsen 

inom 3 dagar och 

igen 17 dagar senare. 

 

n=30 

(2) 

Kvalitativ. 

Innehållsanalys. 

Att aktivt få delta i 

utformningen av 

rehabiliteringsprogrammet gör 

innehållet mer meningsfullt för 

patienten. 

K I 

Reges et al. 

(2011) 

Irland 

Att bedöma och värdera 

förändringar i patientens 

tillskrivningar av 

sjukdomstecken över tid efter 

AMI. 

Kvantitativ design 

Follow-upstudie  

AMI-patienter som 

vårdats inneliggande 

på Meir Medical 

Centre i Israel under 

tiden juli 2001 tom 

juni 2002. 

 

n=178 

(103) 

Kvantitativ.  

Follow-upstudie. 

Statistikdatamjukvara 

SPSS-17, chi-square 

test, t-test, Mann-

Whitney test. 

En betydande del av patienterna 

som drabbats av AMI hade 

mycket liten insikt i och 

förståelse för orsaker och 

riskfaktorer relaterat till 

insjuknandet både vid den 

initiala vårdtiden och vid 2-2½-

årsuppföljningen. 

DS II 

Salminen et 

al.  

(2011) 

Finland 

Att beskriva faktorer som 

påverkar AMI-patienters 

copingförmåga under 

sjukhusvistelsen. 

Kvalitativ design  Informanterna var 

redan utskrivna AMI-

patienter, 16 män och 

12 kvinnor, i åldrarna 

32-85 år som 

rekryterats genom två 

finska sjukhus efter 

teoretiskt urval tills 

att mättnad uppnåtts. 

 

n=28 

(0) 

Kvalitativ. 

Grounded Theory. 

Sjuksköterskor måste öka 

medvetenheten om vikten av 

AMI-patientens känsla av 

bibehållen kontroll samt 

fokusera på utökad rådgivning 

och verka för god patient-

familjeinteraktion. 

Sjuksköterskan ska sträva efter 

att identifiera depressionstecken 

eftersom dessa visat sig ha 

betydande inverkan på 

patientens förmåga till coping. 

K I 
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Smith et al. 

(2007)  

Storbritanni

en 

Att undersöka 

hjärtinfarktpatienters behov av 

information vid utskrivning 

samt att upptäcka om det finns 

skillnader i informationsbehovet 

i patientgruppen 

Kvantitativ deskriptiv 

design 

Patienter som 

genomgått en 

okomplicerad AMI 

med hemgång inom 

72h. 

 

n=20 

(1) 

Kvantitativ. 

Mann-Whitney U-

Test. Spearman’s 

Rank Order 

Correlation 

Coefficient Test. 

Äldre patienter, >65 år önskade 

mer information vid utskrivning 

än de yngre deltagarna. 

DS II 

Svedlund et 

al. 

(2004) 

Sverige 

Att belysa innebörden av levda 

erfarenheter i det dagliga livet 

efter en AMI, berättat av 

drabbade kvinnor samt deras 

partners. 

Kvalitativ design Hjärtinfarktdrabbade 

kvinnor och deras 

partners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=9 

(0) 

Kvalitativ. 

Fenomenologisk- 

Hermeneutisk metod. 

Hjärtinfarkten förändrade 

livssituationen vilket ibland 

ledde till att parterna visade 

hänsyn till varandra för att 

skydda den andra parten. En 

brist i den verbala 

kommunikationen fanns men 

både kvinnorna och deras män 

hade en känsla av att de visste 

vad den andra behövde utan 

verbal kommunikation. Bristen 

på den verbala 

kommunikationen och den 

förändrade livssituationen 

kunde göra att paren upplevde 

ensamhet i förhållandet. 
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Walton 

(2002) 

USA 

Att utforska vad andlighet 

betyder för patienter som 

genomgått AMI samt ta reda på 

vad för influenser angående 

andligheten som påverkar 

återhämtningen från en AMI. 

Kvalitativ design AMI-patienter under 

återhämtning. 

 

 

N=9 

(4) 

Kvalitativ. 

Grounded Theory. 

Andlighet kan användas för att 

påskynda återhämtningen för 

AMI-patienter. 
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