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SAMMANFATTNING 
 
Patienter som drabbas av hjärtinfarkt upplever sig delaktiga, men önskar vara mer 
delaktiga i sin vård och behandling. För att de ska kunna vara delaktiga i vård och 
behandling måste sjuksköterskan utgå från vad den enskilda patienten upplever som 
delaktighet och utifrån det skapa förutsättningar för att göra patienten delaktig. En 
förutsättning för att patienten ska känna sig delaktig är en bra relation och dialog med 
vårdpersonalen, där patienten visas respekt och blir lyssnad på då hen berättar om sin 
situation. Det är viktigt för patienten att bli sedd som en individ och inte som en sjukdom, 
där patientens egna resurser att hantera sin situation tas tillvara på. När vårdpersonalen 
utgår från patientens erfarenhet, önskemål och resurser kan hen vara delaktig och ta ett 
större ansvar för sin hälsa.  
 
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i samband med en 
hjärtinfarkt, samt vad som främjade och hindrade delaktigheten.  
 
Studien hade en kvalitativ, induktiv ansats med intervju som metod och med deskriptiv 
design. Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer, där nio patienter som 
haft hjärtinfarkt deltog. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 
 
Majoriteten av informanterna upplevde delaktighet som att erhålla information om vad 
som hade hänt, vad som gjordes och vad som planerades. Delaktighet var också att ha en 
fungerande kommunikation med vårdpersonalen. Det som främjade informanternas 
delaktighet var deras eget engagemang och att de hade kunskap om hjärtinfarkt för att 
kunna förstå situationen. Ett professionellt bemötande från vårdpersonalen och förtroende 
för personalens kompetens främjade delaktigheten. Det som hindrade informanterna att 
vara delaktiga var när sjukdomen tog överhand och krafterna att vara delaktig inte räckte 
till. Viljan att vara delaktig varierade, där några informanter inte ville vara delaktiga. 
Personalens bristande bemötande och bristande kommunikation samt situationen 
informanterna befann sig i hindrade delaktigheten.  
 
De flesta patienter upplever delaktighet som information och kommunikation, där viljan att 
vara delaktig i sin vård och behandling varierar. En del vill vara mycket delaktiga för att 
kunna förstå och påverka sin situation och gynna sitt tillfrisknande, medan andra inte vill 
vara delaktiga och lämnar ansvaret helt till vårdpersonalen. Det är viktigt att 
vårdpersonalen utgår ifrån patientens önskan om hur delaktig hen önskar vara. Det är 
svårare att vara delaktig i det akuta initiala skedet vid en hjärtinfarkt. Den korta vårdtiden 
är även ett hinder för delaktigheten, då patienterna inte hinner bearbeta att de haft 
hjärtinfarkt innan de går hem. Vårdpersonalens bemötande och ett ömsesidigt 
informationsutbyte är viktigt för att patienterna ska uppleva delaktighet, vilket ett 
personcentrerat arbetssätt kan möjliggöra. Om patientdelaktighet ska nås fullt ut måste 
patienterna medvetandegöras om sina möjligheter och rättigheter att vara delaktig i beslut 
av deras vård och behandling. 
 
Nyckelord: patientdelaktighet, patienters upplevelse, hjärtinfarkt, främjar delaktighet, 
hindrar delaktighet 
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ABSTRACT  
 
Patients who suffer a myocardial infarction do experience participation, but they have a 
desire to be even more involved in their care and treatment. To be able to involved the 
patients in their own care in a higher degree, the nurse need to have an understanding for 
the patients’ experience of participation and create a possibility for the patient to be 
involved in their care. A requisite for making the patient feeling involved is a good 
relationship and dialogue with the nursing staff, and therein show respect to the patient and 
listened to him/her when they talk about their situation. It is of importance for the patient 
to be seen as an individual and not as a diagnosis, in which the patient's own resources to 
handle their situation is used. When the nursing staff use the patient's experience, wishes 
and resources the patient may be involved and take more responsibility for their own 
health.  
 
The aim of this study was to describe patients' experiences of participation after they 
suffered of a myocardial infarction, as well as what promoted and hindered participation. 
 
The study had a qualitative, inductive approach with interview as method and a descriptive 
design. Data were collected by semi-structured interviews. Nine informants with 
myocardial infarction were interviewed. The collected data were analyzed with qualitative 
content analysis. 
 
The majority of the informants perceived participation as obtaining information about what 
had happened, what was done and what was planned. Participation was also seen as having 
active communication with the nursing staff. The promotion for the informants for 
involvement was their own commitment, and own knowledge of myocardial infarction to 
be able to understand the situation. A professional approach from the nursing staff and 
patients´ confidence in the competence of nursing staff promoted participation. Prevention 
for the informants to feel participation was when the illness took over and their strength to 
participate was not enough. The informants’ wish to be involved varied. Some of them 
wanted to be involved and some did not. Participation was prevented when the medical 
staff didn´t treat the informants polite and the communication lacked. Furthermore, 
participation was difficult to achieve when the situation was new and in an acute phase. 
 
Most patients who suffer a myocardial infarction experience participation as information 
and communication and the wishes to be involved in their care and treatment varied. Some 
wanted to be involved at a higher degree to understand and influence their situation and to 
promote their recovery, while others didn’t want to be involved and left the responsibility 
entirely to the nursing staff. It is important that health professionals have in mind to what 
degree the patients want to be involved. It is more difficult to be involved in the acute 
initial phase of a myocardial infarction. A short care period hindrance patients' 
involvement since they couldn’t adapt their myocardial infarction before going home. 
Nursing staff attitude and a mutual exchange of information is important for patients to be 
more involved in their care. To achieved full participation from the patients, the patients 
must be aware of their rights and opportunities to participate in the decisions of their care 
and treatment. 
 
Keywords: patient participation, patient experience, myocardial infarction, promotes 
participation, hindered participation. 
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INLEDNING 
 
Patientdelaktighet är en grundläggande faktor i patientens vård och behandling. Det finns 
lagar som möjliggör och stärker patientens delaktighet, men det är otydligt vad patienten 
har för upplevelser av vad delaktig innebär för dem när de har haft en hjärtinfarkt. 
Patientdelaktighet är ett mångfacetterat begrepp och önskan om att vara delaktig är högst 
individuell. Studier visar att patienterna upplever att de är delaktiga, men många önskar 
vara mer delaktiga i sin vård och behandling. Andra studier visar att alla patienter inte vill 
vara delaktiga. Sjuksköterskan är en nyckelperson i den patientnära vården, som genom 
kommunikation, kontinuitet och närhet möjliggör patientdelaktighet. En förutsättning för 
patientdelaktighet är att sjuksköterskan utgår från vad patienten tycker delaktighet innebär 
för dem i samband med hjärtinfarkt samt vad som hindrar och främjar dem till att vara 
delaktiga.  
 
 
BAKGRUND 
 
Hjärtinfarkt 
 
År 2015 fick närmare 27 000 personer en akut hjärtinfarkt i Sverige och 25 procent ledde 
till döden inom 28 dagar. Männen står för cirka 60 procent av alla hjärtinfarkter och antal 
personer som drabbas av hjärtinfarkt sjunker när utbildningsnivån ökar (Socialstyrelsen, 
2017). Kranskärlssjukdom är en betydande folksjukdom i hela västvärlden. I många länder 
i västvärlden är den en dominerande dödsorsak i högre åldrar (Persson, 2014). 
Kranskärlssjukdom är en inflammatorisk aterotrombotisk sjukdom i hjärtats kranskärl. En 
skillnad görs mellan stabil kärlkramp och akuta koronara syndrom där stabil kärlkramp ger 
patienten begränsningar vid ansträngning, väderlek eller stress. Akuta koronara syndrom 
delas in i ST-höjningsinfarkt (STEMI), icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI), instabil angina 
och plötslig död på grund av akut ischemi. Dessa startar oftast med en plackruptur med 
pålagrad proppbildning. Vid instabil angina och och NSTEMI är ocklusionen i kranskärlet 
partiell medan vid en STEMI är det en totalocklusion i kranskärlet (Erlinge, 2010).  
 
Behandling vid hjärtinfarkt 
 
Behandling av hjärtinfarkt är riktat mot att lindra symtom och minska utvecklingen av 
hjärtinfarkten och risken för allvarliga komplikationer. Den direkta behandlingen som 
erbjuds är akut öppnande av det ockluderade kranskärlet med kateterburen intervention 
(perkutan koronar intervention [PCI]) eller trombolys, blodproppsupplösande läkemedel 
(Wallentin, 2010). En hjärtinfarkt involverar många känslomässiga faktorer därför är det 
viktigt att i omvårdnaden om patienten ge stöd i att uppnå känslomässig balans (Junehag, 
Asplund & Svedlund, 2013; Lidell, 2012).  
 
Den farmakologiska behandlingen av hjärtinfarkt är idag en av grundorsakerna till den 
sjunkande morbiditet och mortalitet inom kardiologiska sjukdomstillstånd. Läkemedlen har 
också en starkt symtomlindrande effekt vid hjärtinfarkt. Å andra sidan kan dessa läkemedel 
ge upphov till komplicerade biverkningar och i värsta fall leda till dödsfall. Samtidigt som 
det är viktigt att följa guidelines är det också viktigt att individualisera 
läkemedelsbehandlingen och vara medveten om eventuella biverkningar (Persson & 
Stagmo, 2014; Rosello, Pocock & Julian, 2015). Läkemedel som används vid hjärtinfarkt 
är i enlighet med de Europeiska riktlinjerna (Peopeli et al., 2016). Läkemedlen är Morfin 
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för att smärtlindra framför allt i det akuta skedet. Om tecken till svikt eller lungödem 
föreligger ges vätskedrivande preparat. Trombocythämmare som minskar trombocyternas 
benägenhet att aggregera. Kort- och långtidsverkande nitrater som anti-ischemisk 
behandling och som symtomlindrande. Betablockerare används som anginaförebyggande 
och har även bromsande effekt på hjärtfrekvensen, betablockerare minskar också mortalitet 
och morbiditet. Statiner minskar risken för kardiovaskulära händelser, så tidigt insättande 
av statiner i samband med hjärtinfarkt minskar risken för återinsjuknande (Peopeli et al., 
2016).  
 
Sekundärprevention efter hjärtinfarkt 
 
Målet med sekundärpreventiva åtgärder är att minska återinsjuknande och död samt 
minska symptom och negativ påverkan på livskvalitet. De sekundärpreventiva åtgärderna 
är läkemedelsbehandling och livsstilsförändringar såsom rökstopp, fysisk aktivitet och 
goda matvanor (Hambraeus, 2010; Peopeli et al., 2016). Yusuf et al. (2004) visade i 
INTERHEART-studien, som innefattade 52 länder, att det fanns främst nio faktorer som 
påverkade hjärtat och de inkluderades i sekundärprevention. Sex av dem var riskfaktorer 
och 90 procent av alla hjärtinfarkter kunde förklaras av dessa riskfaktorer som är 
hypertoni, förhöjda lipider, rökning, övervikt, diabetes och psykosociala faktorer. Tre av 
faktorerna var skyddsfaktorer och som kunde skydda mot hjärt-kärlsjukdomar såsom 
regelbunden fysisk aktivitet, låg alkoholkonsumtion och dagligt intag av frukt och 
grönsaker. Alla var potentiellt förändringsbara genom livsstilsförändringar (Yusuf et al., 
2004). Det finns ett nationellt kvalitetsregister för sekundärprevention, SEPHIA, där 
graden av riskfaktorer följs hos patienter som genomgått kardiovaskulära händelser. En 
viktig del i eftervården av en hjärtinfarkt är att stödja patienten till ett hälsosammare liv för 
att undvika en ny hjärtinfarkt. Det handlar till exempel om rökstopp, fysisk aktivitet och 
goda matvanor. Statistiken från SEPHIA-registret visar att färre än hälften av patienterna 
lyckas ändra sina vanor (SWEDEHEART, 2015). Enligt Perk et al. (2015) krävs det att 
sekundärpreventionen för patienter som haft hjärtinfarkt och som genomgått PCI förändras 
och utvecklas då många av dessa patienter återfaller i sina tidigare levnadsmönster såsom 
rökning, dåliga matvanor och låg aktivitetsnivå. Det är därför viktigt att öka patientens 
förståelse av sjukdomen och stödja patienten i de livsstilsförändringar som är nödvändiga 
att göra för att skydda för ytterligare hjärthändelser. Detta är förenligt med nationella 
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (Socialstyrelsens, 2012). Grunden i 
åtgärderna till livsstilsförändring ska alltid vara någon form av samtal eller rådgivning som 
bör utformas som en stödjande dialog där hälso- och sjukvårdspersonalen utgår från 
patientens egen upplevelse av sin levnadsvana och motivation till livsstilsförändring. 
Hälso- och sjukvårdspersonalens uppgift är att ge patienten kunskap, verktyg och stöd att 
lyckas till förändrade levnadsvanor (Nilsson, 2010). Patienter som drabbats av akut 
koronart syndrom är närmaste tiden efter hemkomst ofta fyllda av oro för återinsjuknande 
eller plötslig död. Det är viktigt att patienter som haft hjärtinfarkt delar sina erfarenheter 
och sin oro med andra patienter, för att kunna hantera sina existentiella tankar (Junehag et 
al., 2013).  
 
Utvärdering av vården 
 
Lagar möjliggör och stärker patientens delaktighet i sin vårdprocess genom att vården så 
långt det är möjligt utformas och genomförs i samråd med patienten, utifrån patientens 
önskemål och individuella förutsättningar (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:736; 
Patientsäkerhetslagen, 2010:659; Patientlagen 2014:821). Detta kan bidra till att 
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följsamheten till behandlingen ökar och resultatet förbättras. Patientlagen (2014:821) 
förtydligar patientens rätt till individanpassad information om bland annat sitt 
hälsotillstånd, de metoder som finns för undersökningar och behandlingar, vilket är en 
förutsättning för att patienten ska vara delaktig i sin vårdprocess. Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys (2017) hade i uppdrag av regeringen att utvärdera implementeringen av 
Patientlagen (2014:821), som infördes 1 januari 2015. Utvärderingens syfte var att se om 
lagstiftningen, utifrån medborgar- och patientperspektiv, fått avsedd effekt. Resultatet 
visade att patientens ställning inte hade förbättrats, sedan mätningen innan lagen trädde i 
kraft. Inom vissa områden, som information och delaktighet hade den till och med 
försvagats. Färre patienter upplevde att de fått tillräckligt med information. En lägre andel 
patienter upplevde att personalen som givit informationen inte hade varit noga med att 
kontrollera att patienten hade förstått den. När det gällde delaktighet upplevde färre 
patienter att vården efterfrågade patienternas delaktighet jämfört med innan patientlagen 
infördes. Patienternas kunskap om vilka skyldigheter sjukvården har gentemot dem hade 
inte ökat efter patientlagens införande och kunskapen om patientlagen var fortfarande låg 
bland hälso- och sjukvårdens personal, vilket sannolikt påverkade utvärderingens resultat. 
Andra faktorer som påverkade att inte patientlagen efterlevdes var att det inte hade skapats 
tillräckliga förutsättningar inom vården att tillämpa lagen och därmed stärka patientens 
ställning. I rapporten framkom att det behövs en kultur i vården som främjar patientens 
ställning och kunskapsstöd och konkreta verktyg för att tillämpa lagen. Patienterna behöver 
få ökad kännedom om patientlagen, vilka skyldigheter vården har. Rapporten 
rekommenderar även att det bör finnas en styrning och ledning av Hälso- och sjukvården 
som prioriterar patientens ställning samt fortsatt uppföljning av hur vården lever upp till 
patientlagen och hur patientens ställning stärks (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 
2017).  
 
Sveriges Kommuner och Landsting utvärderar kontinuerligt vården genom en nationell 
patientenkät. Syftet är bland annat att undersöka patienters upplevelser av hälso- och 
sjukvården och upptäcka områden som kan förbättras. De områden som enkäten 
undersöker är bland annat delaktighet och involvering (Nationella patientenkäten, 2016). 
Nationella patientenkäten (2016) visade att 82 procent av patienterna, som vårdats i 
slutenvården, kände sig delaktiga och involverade i beslut beträffande sin vård och 
behandling och hälften av dem önskade mer delaktighet.  
 
I en internationell undersökning framkom att svenska patienter i lägst utsträckning fick den 
information som de behövde för att fatta välgrundade beslut om sin egen vård. Vården 
hade heller inte lyckats generera möjligheter för patienter att ta aktiv del i vårdmötet. De 
länder som ingick i undersökningen var utöver Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland, 
Australien, Frankrike, Nya Zeeland, Kanada, Nederländerna, Schweiz och Norge 
(International Profiles of Health Care Systems 2014, 2015).  
 
Personcentrerad vård 
 
Personcentrerad vård innebär att patienten ses som en person, en person som är mer än sin 
sjukdom. En person har egna förmågor och resurser att ta hand om sin hälsa och hälso- och 
sjukvården ska fokusera på dessa för att göra patienten delaktig i sin vård och behandling. 
Partnerskap mellan patient och vårdpersonal utgör grunden i personcentrerad vård där 
patientens berättelse av sin upplevelse av sin livsvärld/livssituation utgör utgångspunkt för 
hur den fortsatta planeringen av vård och behandling ska göras (Ekman, Norberg & 
Swedberg, 2014). Detta partnerskap underbyggs av ömsesidig respekt och förståelse för 
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patientens vilja, önskemål och självkänsla. Patienten har ett eget ansvar för sin hälsa och 
det är vårdpersonalens uppgift att identifiera, stödja och förstärka patientens resurser och 
tillsammans sätta upp mål för hur patienten ska uppnå hälsa (Ekman et al., 2014; 
McCormack & McCance, 2006). En individuell hälsoplan formuleras med mål och 
strategier hur patienten ska uppnå sina mål, samt hur de ska utvärderas och hur ofta. 
Hälsoplanen är en överenskommelse mellan patient och vårdgivare som dokumenteras i 
patientjournalen. Det är ett levande dokument som revideras utifrån hur patientens hälsa 
och målbild varierar (Ekman et al., 2014). I Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) 
studie framkom att hälsoplanen inte bara var ett verktyg för sjuksköterskan, utan utifrån 
patientperspektiv var hälsoplanen viktig då den garanterade att patienternas erfarenheter 
och synpunkter dokumenterades och tydliggjordes.  
 
Patienterna skulle kunna bli mer delaktiga i sin vårdprocess och ta ett större ansvar för sin 
hälsa om vi utgår från patientens erfarenhet och önskemål. Centrum för personcentrerad 
vård (GPCC) har i studier visat att patienterna med akut koronart syndrom kände sig 
tryggare och hade bättre tillit till sin egen förmåga att bedöma sina symtom när personalen 
arbetade personcentrerat (Fors et.al., 2015). En studie av Ekman et al. (2011) visade att det 
var kostnadseffektivt att arbeta personcentrerat, eftersom vårdtiderna förkortades och 
patienter inte sökte vård lika ofta om de hade en god sjukdomsinsikt. Levinson, Kao, Kuby 
och Thisted (2005) visade att viljan att vara delaktig varierade. En del patienter ville vara 
mycket delaktiga i sin vård och en del inte alls utan lämnade beslut och ställningstagande 
för den medicinska behandlingen till läkaren. Patienterna förlitade sig även på att läkaren 
gav dem den informationen som de behövde. En studie av Florin, Ehrenberg och Ehnfors 
(2005) visade att sjuksköterskorna överskattade patientens önskan att vara delaktig. 
Majoritet av sjuksköterskorna uppfattade att deras patienter föredrog en högre grad av 
deltagande i beslutsfattandet än vad patienterna själva gjorde.  
 
Patientdelaktighet - teoretisk referensram 
 
I Socialstyrelsen (2014) skrivelse om delaktighet i hälso- och sjukvård och socialtjänst står det att 
patienters, brukares och klienters delaktighet, inflytande och självbestämmande är viktiga principer 
för all vård och omsorg. Begreppen används i olika betydelser och syften men grunden är att man 
ska utgå från den enskilda vård- och omsorgstagarens (patienten) situation, önskemål och 
omständigheter i allt vård- och omsorgsarbete. Delaktighet kan ses som ett samlat begrepp som 
betyder att individen ska ha inflytande över sin egen vård och omsorg. 
 
Patientdelaktighet är uppmärksammat i forskning inom hälso- och sjukvården och framför 
allt i patientdelaktighet i relation till beslut om vård och behandling. Eldh (2009) beskriver 
att forskningen som berör patientens delaktighet kan delas in i fyra grupper: preferenser, 
grad av delaktighet, aspekter som påverkar grad av delaktighet samt åtgärder för att öka 
delaktighet. Preferenser handlar om vad patienten föredrar, till exempel vilken roll 
patienten önskar ta i beslut rörande vård och behandling. Patienten kan ta en passiv, 
samverkande eller aktiv roll. Levinson et al. (2005) visade att viljan hos patienterna att 
vara delaktig i sin vård och behandling varierade.  
  
För att patienten ska kunna ta en samverkande eller aktiv roll måste det finnas 
förutsättningar. En förutsättning är information (Eldh, 2009). När information gavs utifrån 
rutiner och inte utifrån patientens önskemål kände de sig sedda utifrån en diagnos och inte 
som en person, vilket hindrade delaktigheten (Eldh, Ekman och Ehnfors, 2006). För 
patienterna i Eldh, Ehnfors och Ekman (2004) innebar delaktighet att kunna förstå 
informationen och sätta den i samband med sin egen situation och upprätthålla en känsla av 
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att kunna hantera sin situation. Patienterna i studierna som Ekdahl, Andersson och 
Friedrichsen, (2010) och Larsson et al., (2011) gjorde visade att en låg självkänsla och 
tilltro till sin egen förmåga att hantera sin situation hindrade patienterna till delaktighet.  
 
Aspekter som påverkar grad av delaktighet beror bland annat på ålder, kön, utbildning, 
sjukdom och vilken behandling som finns att tillgå samt patientens kunskaper och 
erfarenheter (Eldh, 2009). För patienterna i studier gjorda av Eldh et al. (2006) och Eldh et 
al. (2010) innebar delaktighet att ha kunskap och inte bara att bli informerade eftersom 
kunskapen behövdes för att förstå informationen. Eldh (2009) menar att situationen 
patienten befinner sig i är också avgörande hur delaktig patienten blir. 
  
Åtgärder som ökar delaktighet innebär insatser som skapar förutsättningar för att patienten 
ska kunna vara delaktig i besluten. En förutsättning är att det finns en relation mellan 
vårdpersonalen och patienten där en god kontakt och dialog är avgörande (Eldh, 2009). I 
studier gjorda av Eldh, Ekman och Ehnfors (2010), Höglund, Winblad, Arnetz och Arnetz 
(2010) och Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona och Plos (2007) såg patienterna 
delaktighet som en dynamisk process mellan dem och sjuksköterskorna, där fokus var 
information och kunskap. När relationen mellan personalen och patienterna i en studie av 
Wiman och Wikblad (2004) brast hindrades patienternas delaktighet. Det var till exempel 
när sjuksköterskan hade ett oprofessionellt bemötande, vilket gjorde att patienten kände sig 
underlägsen och hamnade i beroendeställning. Patienterna i Larsson et al. (2011) beskrev 
att deras delaktighet hindrades då sjuksköterskan hade ett förmyndaraktigt beteende och 
trodde sig veta vad som var bäst för patienten och inte var uppmärksam på patientens 
önskemål. Patienterna i Eldh et al. (2006) och Wiman och Wikblad (2004) beskrev att när 
de visades respekt och vårdpersonalen lyssnade på dem så upplevde de delaktighet. Eldh 
(2009) beskrivet att ett team av olika yrkeskategorier kan ge olika former av information 
och stöd, vilket kan ge ökad kunskap att ta beslut (Eldh, 2009). 
  
Åtgärder för att öka patientdelaktighet 
Om patientdelaktighet ska nås fullt ut måste patienterna enligt Höglund et al. (2010) 
medvetandegöras om sina rättigheter att deltaga i beslut av sin vård och behandling. Detta 
kräver uppmuntran, information och utbildning av patienterna. Likväl behöver 
vårdpersonalen stöd och träning i att utveckla lämpliga kommunikationsfärdigheter för att 
kunna möta patienten i deras olika faser under tiden på sjukhus efter genomgången infarkt. 
Sahlsten et al. (2009) menade att sjuksköterskan behöver arbeta utifrån strategier för att 
stimulera och optimera patientens delaktighet och medverkan i omvårdnaden. Strategier 
som bygger på att det bör finnas ett nära samarbete mellan sjuksköterskan och patienten för 
att skapa förtroende, respekt och engagemang samt att lära känna patienten genom aktivt 
lyssnande och att använda stimulerande frågor. McCormack och McCance (2006) belyser 
att det måste till organisatoriska förändringar för att göra patienten mer delaktig. 
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Problemformulering 
 
Viljan att vara delaktig varierar hos patienter som har haft hjärtinfarkt, vissa patienter 
önskar vara delaktiga i hög grad i sin vård och behandling och andra vill inte vara delaktiga 
alls. Trots att majoriteten av patienterna upplever sig delaktiga och involverade i sin vård 
är det många av patienterna som önskar att bli mer delaktiga. För att kunna skapa 
förutsättningar för arbetsrutiner som främjar patienterna till att bli mer delaktiga i sin vård 
är det viktigt att få kunskap om, när och på vilket sätt patienter som haft hjärtinfarkt 
upplever delaktighet, samt vad som hindrar och främjar delaktigheten.  
 
 
SYFTE 
 
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i samband med hjärtinfarkt, 
samt vad som främjade och hindrade delaktigheten.  
 
 
METOD 
 
Ansats och design 
 
Utifrån syftet valdes en kvalitativ deskriptiv intervjustudie som metod med induktiv ansats. 
Metoden är väl lämpad för att undersöka individers upplevelse av ett fenomen. Studien har 
en deskriptiv inriktning vilket syftar till att få personen att beskriva upplevelsen av ett 
fenomen så beskrivande och innehållsrikt som möjligt, för att fånga skillnader och likheter 
(Kvale & Brinkmann, 2015; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2016).  
 
Urval 
 
Enligt Polit och Beck (2016) görs inte urvalet slumpmässigt vid kvalitativ forskning utan 
väljs utifrån vem som har erfarenhet och som kan ge information om det tänkta fenomenet 
som ska studeras. I denna studie tillämpades konsekutivt urval. Det innebar att alla som 
drabbades av hjärtinfarkt på kliniken där studien genomfördes under den fördefinierade 
tidsperioden för intervjuerna och uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades att delta i 
studien.  
 
Inklusionskriterierna var patienter som haft en hjärtinfarkt och genomgått PCI, percutan 
coronar intervention, och endast hade vårdats på den kliniken där studien genomförs. Detta 
för att intervjun skulle ske efter läkaren skrivit ut patienten, innan patienten gick hem. 
Patienterna skulle förstå och prata svenska bra. Exklusionskriterier var patienter med 
dokumenterad nedsatt kognitiv förmåga. Författarna har inte haft någon vårdrelation till 
informanterna som intervjuades i studien.  
 
Datainsamling 
 
För godkännande att genomföra studien på en kardiologisk klinik på ett universitetssjukhus 
i mellersta Sverige tillfrågades verksamhetschefen både muntligt och skriftligt, som gav 
sitt godkännande. Sjuksköterskorna på de aktuella avdelningarna fick via mail information 
om studien, så de kunde hjälpa till att identifiera patienter som kunde tänkas inkluderas i 
studien. De informerade sedan författarna om presumtiva informanter som uppfyllde 
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inklusionskriterierna. På grund av den korta vårdtiden fick informanterna inte så lång tid på 
sig att bestämma sig om de ville vara med eller inte. Majoriteten tillfrågades dagen innan 
utskrivningen. Författarna till studien inkluderade sedan själva alla informanterna som 
uppfyllde inklusionskriterierna. Muntlig och skriftlig information gavs till patienterna 
(Bilaga 1). Tolv patienter tillfrågades men tre drog tillbaka sin medverkan. Kopia av det 
informerade samtycket gavs till patienten.   
 
Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade intervjuer som är den metod som är bäst 
lämpad när ett bestämt fenomen ska studeras och frågornas ordning och exakta innehåll 
inte kan förutsägas. I semistrukturerade intervjuer ställs samma frågor till alla informanter 
och frågorna är öppna. Frågorna behöver inte tas i samma ordning utan intervjuaren 
anpassar sig efter informantens svar. Intervjufrågorna kan följas upp av stödfrågor för att få 
ut så mycket som möjligt av informantens berättelse, vilket författarna i studien gjorde i 
enlighet med Polit och Beck (2016). Författarna utformade en intervjuguide (Bilaga 2). 
Båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer och dessa gjordes i enskilt rum på 
kliniken i direkt anslutning till patientens utskrivning. Sammanlagt genomfördes nio 
intervjuer under januari och februari 2017, varav två pilotintervjuer. Innan intervjun 
började presenterade sig författarna, berättade om studiens syfte och frågade patienterna 
om de hade några frågor. Intervjuerna spelades in på en Iphone, efter författarna varit i 
kontakt med Apple-support för att försäkra sig om att intervjuerna enbart sparades på 
telefonen och inte i ICloud. Intervjuerna varierade från att vara fem minuter till 18 minuter. 
I enlighet med Polit och Beck (2016) genomfördes pilotintervjuerna i syfte att utvärdera 
intervjuguiden. Första frågan visade sig vara svår för informanterna att svara på, vilket 
gjorde att författarna förtydligade frågan genom att dela in den i två delar men utan att 
förändra dess innehåll. Pilotintervjuerna svarade upp mot syftet och inkluderades i 
resultatet.  
 
Dataanalys 
 
Induktiv ansats innebär att analysen av berättelsen som informanterna delger analyseras 
förutsättningslöst och utgår inte utifrån en i förväg bestämd modell eller teori (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). Induktivt tillvägagångssätt utgår från empiriska data för att 
hitta svar som kan ge nya begrepp och kategorier, som sedan kan klassificera det upplevda 
fenomenet (Malterud, 2015). 
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant omedelbart efter genomförandet. Det insamlade 
materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, vilket innebär 
en förutsättningslös analys av informanternas berättelse om sin upplevelse, där skillnader 
och likheter identifierades och uttrycktes i kategorier och underkategorier. Dessa 
exemplifierades och förstärktes sedan i citat. Berättelser har ett manifest innehåll, det 
textnära uppenbara innehållet och ett latent budskap. Det latenta budskapet handlar om det 
underliggande budskapet i texten, en tolkning i vad berättelsen vill säga. Analysen 
begränsades till det manifesta innehållet, det konkreta och uppenbara innehållet i 
informanternas berättelse. En alltför textnära analys av det insamlade materialet kan dock 
medföra att helheten går förlorad. En viss grad av tolkning behövs för att resultatet ska bli 
meningsfullt och begripligt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Författarna har var för sig läst intervjuerna flera gånger och analyserat intervjuerna enskilt. 
Detta för att möjliggöra att se olika detaljer i intervjuerna och inte påverkas av varandra, 
för att få så rik och nyanserad analys som möjligt. Ur intervjuerna togs meningsenheter ut 
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utifrån studiens syfte, vilka sedan kondenserades och kodades. Därefter jämförde 
författarna sina analyser och sammanställde dem tillsammans i enlighet med Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012), se Tabell 1. 
 
Tabell 1. Exempel på analytiska processen. 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
mening 

Kod Underkategori Kategori 

Att jag får reda på 
vad de gör och vad 
som, ja vad dom har 
gjort och vad jag får 
göra efter allt som 
har hänt med 
hjärtinfarkten och 
så o med mediciner 
tycker jag är 
delaktighet 

Får reda på 
vad de gör, 
vad dom har 
gjort och vad 
jag får göra 
efter allt som 
har hänt med 
hjärtinfarkten, 
tycker jag är 
delaktighet. 

Information Att erhålla 
information 

Patienterna 
upplever 
information och 
kommunikation 
som delaktighet 

Och så har jag ju 
lite erfarenhet om 
hjärtinfarkt i och 
med att min man 
har haft hjärtinfarkt, 
så att jag har ju 
varit med på dom 
informationer som 
han har fått. Så här 
var ju inte allt nytt. 
Och idag, när jag 
skulle skrivas ut har 
jag fått en omgång 
till så att säga. 
Väldigt grundlig 
information. Och 
jag har fått 
förteckning över 
alla mina provsvar. 
Då kände jag mig 
delaktig 

Jag har lite 
erfarenhet om 
hjärtinfarkt. 
Jag har varit 
med på dom 
informationer 
som han har 
fått. Så här 
var ju inte allt 
nytt. Jag har 
fått grundlig 
information 
och 
förteckning 
över 
provsvar. Då 
kände jag mig 
delaktig 

Tidigare 
och ny 
kunskap 

Kunskap och 
förstå situation 

Engagemang, 
informationsutbyte, 
kunskap och 
förståelse samt 
personalens 
bemötande främjar 
patientens 
delaktighet 

Delaktig kan jag 
börja vara när jag 
blir någorlunda 
bättre. När jag 
hamnar här är jag 
inte delaktig, då är 
jag i behov av akut 
hjälp och då tänker 
jag inte på att jag 
ska vara delaktig 
och vara med och 
bestämma. 

När jag 
hamnar här är 
jag inte 
delaktig. Jag 
är i behov av 
akut hjälp och 
då tänker jag 
inte på att jag 
ska vara 
delaktig. 

Akut 
situation 

Situationen 
patienten 
befinner sig i 

Oförmåga, 
personalens 
oprofessionella 
förhållningssätt 
och den akuta 
situationen hindrar 
patientens 
delaktighet 
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Därefter sammanställdes de meningsbärande enheterna, kondenserade meningarna och 
koderna till tre kategorier och nio underkategorier, som gjorde grunden till resultatet.  
 
Trovärdighet, giltighet och överförbarhet 
 
Författarna strävade efter att resultatet i studien skulle bli trovärdigt. Enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012) och Polit och Beck (2016) kan begreppen giltighet, 
tillförlitlighet och överförbarhet användas för att beskriva graden av trovärdighet i 
kvalitativa studier. För att kunna göra en bedömning av resultatets överförbarhet krävs en 
noggrann beskrivning av bland annat urval, datainsamlingsprocess och dataanalys. 
Trovärdigheten ökar om författarna har en förförståelse i ämnet. Trovärdigheten ökar också 
då personer som är insatta i ämnet undersöker om koder, kategorier och teman stämmer 
överens med textens innehåll. När det är fler författare i en studie och författarna läser 
intervjuerna och analyserar dem först var för sig och sedan tillsammans ökar 
tillförlitligheten i resultatet om författarna har kommit fram till samma resultat. Urvalet har 
också betydelse för resultatets giltighet. Syftet i kvalitativ innehållsanalys är att beskriva 
variationer där ålder och kön möjliggör att få ett fenomen eller område belyst från flera 
olika perspektiv och utifrån olika erfarenheter. I denna studie har både kvinnor och män i 
olika åldersgrupper inkluderats vilket stärker giltigheten. En tydlig beskrivning av urvalet 
ger läsaren möjlighet att bedöma giltigheten. Enligt Polit och Beck, (2016) kan platsen för 
intervjun påverka resultatet eftersom informanterna kan uppleva en beroendeställning. 
Resultatets överförbarhet eller användbarhet är också en del i en studies trovärdighet. Detta 
innebär i vilken utsträckning studien kan överföras till andra situationer och detta lämnas 
till läsaren att bedöma (Polit & Beck, 2016). Resultatet har också åskådliggjorts och 
förtydligats med hjälp av citat från informanterna, vilket ytterligare förstärker 
tillförlitligheten i enlighet med Kvale och Brinkman (2014). 
 
Forskningsetiska övervägande 
 
Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) och Vetenskapsrådets 
God forskningssed (2011) ställs fyra grundläggande individskyddskrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 
innebar att patienten fick information om studiens syfte och hur studien kommer att 
utformas. Patienten fick information om att deltagandet var frivilligt och att deltagandet 
fick avbrytas om patienten så önskade och att detta inte kom att påverka den fortsatta 
vården. Patienterna gav muntligt och skriftligt samtycke och det skriftliga samtycket 
kopierades och gavs till patienten. På samtycket fanns kontaktuppgifter till författarna till 
studien, som patienten kunde vända sig till om frågor uppstod efter intervjun (Bilaga 1). 
Information gavs om att data samlades in via ljudupptagning och att intervjuerna skulle 
transkriberas samt att allt insamlat material skulle komma att hanteras konfidentiellt. 
Författarna av studien var noga med att informera om att uppgifterna som författarna 
delgivits inte kommer att kunna identifieras till den enskilda patienten och att det 
insamlade materialet enbart kommer presenteras i ett självständigt arbete.  
 
Deltagarna i studien har, enligt rekommendation av Vetenskapliga rådet, blivit erbjudna att 
ta del av det färdiga arbetet (Vetenskapsrådet, 2011) vilket även står i det skriftliga 
samtycket som patienten skrivit på (Bilaga 1). I enlighet med Kjellström (2012) ansöktes 
tillstånd att genomföra studien till verksamhetschefen på kliniken där studien genomfördes, 
vilket godkändes. Syftet med denna studie är tänkt att vara till nytta för patient och 
samhälle, genom ökad delaktighet kan patienten få en bättre sjukdomsinsikt och utnyttja 
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hälso- och sjukvårdens resurser mindre och på så sätt spara både på hälso- och sjukvårdens 
resurser och ekonomi. Vi såg inte att det fanns någon uppenbar risk för patienterna att delta 
i studien. 
 
Oeye, Bjelland och Skorpen (2007) belyser vikten av att forskaren och informanten 
upplever ömsesidig respekt och tillit, för att få så rätta och så nyanserade svar som möjligt. 
Kvalitativ ansats handlar om människors erfarenheter och tankar och informanternas 
berättelse kan innehålla känslig information, vilket kan vara utlämnande. Detta kan sätta 
igång tankar hos patienten och röra upp känslor, varför det fanns beredskap att etablera 
kuratorkontakt, men behovet vid intervjuerna i detta arbete uppstod inte. Arbetet har 
skickats till forskningsetiska rådet vid Sophiahemmets Högskola Etiska nämnd och inte 
bedömts som tillståndspliktigt (diarienumret 20161128/1647). 
 
 
RESULTAT 
 
Urvalet 
 
Patienternas vårdtid varierade mellan tre till tio dagar. Fem stycken var män och fyra var 
kvinnor. Åldern varierade mellan 50 år och 86 år, medianålder 68 år. Fyra NSTEMI och 
fem STEMI. Se Tabell 2. 
 
Tabell 2. Urval 

Ålder 
(år) 

Kön Vårdtid (dagar) Diagnos 

69 man 3 NSTEMI 

70 man 4 STEMI 

64 man 3 NSTEMI 

86 man  10 STEMI 

54 man 5 STEMI 

72 kvinna 4 STEMI 

68 kvinna 5 NSTEMI 

50 kvinna  4 STEMI 

68 kvinna 4 NSTEMI 
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I arbetet med analysen framkom tre kategorier och nio underkategorier, se Tabell 3.  
 
Tabell 3. Översikt av underkategorier och kategorier 
Underkategori Kategori 
Att erhålla information Patienterna upplever information och 

kommunikation som delaktighet 

Samarbete genom kommunikation   
Patientens egna engagemang Engagemang, informationsutbyte, kunskap 

och förståelse samt personalens bemötande 
främjar patientens delaktighet 

Ömsesidigt informationsutbyte 
  

Kunskap och förstå situationen 
  

Personalens bemötande   
Patientens egen oförmåga Oförmåga, personalens oprofessionella 

förhållningssätt och den akuta situationen 
hindrar patientens delaktighet 

Personalens bristande bemötande 
och bristande kommunikation   

Situationen patienten befinner sig i   
 
 
Patienterna upplever information och kommunikation som delaktighet 
 
Att erhålla information  
Majoriteten av informanterna upplevde att delaktighet var information om vad som hade 
hänt, vad som gjordes och vad som planerades. Informanterna upplevde att informationen 
som gavs gjorde dem insatta i situationen och gav dem möjlighet kunna påverka och på så 
sätt uppleva delaktighet. Information för informanterna var även förklaringar om allt som 
rörde hjärtinfarkten, såsom läkemedel och vad de skulle tänka på och förhålla sig till efter 
sin hjärtinfarkt. Några upplevde delaktighet när de fick information om provsvar samt när 
de följde läkarens råd.  
 

“Delaktighet är ju att jag får reda på vad de gör och vad dom har gjort och 
vad jag får göra efter allt som har hänt med hjärtinfarkten och så och med 
mediciner.”  
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Samarbete genom kommunikation  
För informanterna innebar delaktighet en bra kommunikation mellan dem och 
vårdpersonalen, där informanterna fick möjlighet att redogöra för sin sjukdom och sina 
upplevelser och att vårdpersonalen lyssnade och tog dem på allvar. Kommunikation var att 
göra sig förstådd och att få rätt hjälp. Informanterna såg delaktighet som en möjlighet att 
ställa frågor och få bra svar och på det sättet få information om hur de kunde förbättra sin 
situation.  
 

“För mig innebär delaktighet att jag delar med mig av de problem jag har 
och försöker förmedla det så gott som möjligt.” 

 
 
Engagemang, informationsutbyte, kunskap och förståelse samt personalens 
bemötande främjar patientens delaktighet 
 
Patientens egna engagemang   
Delaktigheten främjades när informanterna var engagerade och kunde ta initiativ att föra 
ett resonemang med läkare och vårdpersonal så att de kunde ge en bild av hur de upplevde 
sin situation. Likaså upplevde informanterna att de själva hade förmåga och vilja att ställa 
frågor när de hade frågor och funderingar, vilket främjade delaktigheten. 
 

”Jag kände ju att jag gjorde en insats att underlätta arbetet. Jag påtalade ju 
smärtor och svarade på frågor som ställdes, i bästa samförstånd. Jag hade 
ambitionen att underlätta arbetet för dom, som möjliggjorde ett bättre 
resultat.”  

 
Ömsesidig informationsutbyte 
Informanterna upplevde att när de fick information och förklaringar om varje åtgärd och 
hade möjlighet att ställa frågor så främjades delaktigheten. Kontinuerlig information 
upplevde informanterna främjade delaktigheten, när de fick information om vad som hänt, 
vad som gjordes och varför samt vad som planerades. Informanterna upplevde att deras 
delaktighet främjades när de fick information om hur de skulle förhålla sig efter 
hjärtinfarkten och vilka begränsningar som eventuellt kunde bli aktuella. Informanterna 
upplevde även att de hade skyldighet mot personalen, att ta reda på information och delge 
information om sig själva.  
 

“...att jag får förklarat för mig tycker jag gör mig delaktig och sen måste jag 
göra som de säger också, det är ju både ge och ta. Jag måste ju ha 
delaktighet mot dem också, att göra som de säger. Sen har jag frågat vad jag 
får göra och hur jag ska gå tillväga när jag kommer hem.” 

 
En informant, som kom in akut, upplevde sig orolig inför den kompletterande 
kranskärlsröntgen som planerades. Den initiala akuta undersökningen hade varit smärtsam 
och informanten hade inte upplevt sig delaktig och hade inte fått tillräckligt med 
information under ingreppet. Genom att sjuksköterskan gav informanten information, 
kände sig informanten delaktig inför kommande undersökning. 
 



                      BILAGA I 

13 
 

“Jag har legat här och oroat mig för nästa, för jag ska ju göra ett sånt här 
ingrepp igen. Men nu har jag pratat med sjuksköterska och han sa att när 
man gör det ingreppet under planerade former så är det helt annorlunda. 
Så att jag är lugnare nu.”  

 
Vid NSTEMI fick informanterna möjlighet att bearbeta att de haft en hjärtinfarkt och de 
var med i planeringen att en kranskärlsröntgen skulle genomföras och fick information hur 
den skulle gå till. De ställde frågor och var mer förberedda på vad de skulle vara med om 
och på så sätt upplevde de delaktighet. En informant som kom in med NSTEMI upplevde 
sig delaktig under kranskärlsröntgen. Dels för att information om hur undersökningen 
skulle gå till gavs innan ingreppet i ett lugnt skede och dels för att personalen som var med 
under ingreppet kontinuerligt förklarade vad de gjorde.  
 
Kunskap och förstå situationen 
Kunskap upplevde informanterna var viktigt för att de skulle kunna vara delaktiga, för att 
kunna sätta sig in i sin situation och få möjlighet att kunna påverka. Kunskap innebar 
vetskap om sjukdomen hjärtinfarkt och information om sekundärprevention. Informanterna 
upplevde att muntlig och skriftlig information om hjärtinfarkt och om provresultat 
främjade delaktigheten. De upplevde att de fick en förståelse och kunskap om sin situation, 
vilket gjorde att de kunde ta till sig informationen bättre. Vissa informanter önskade även 
att få en förklaring till råden. De fick då kunskap och möjlighet att aktivt delta i sin vård 
och behandling.  
 

“...man får det förklarat för jag har ju inte den utbildningen, så när jag får 
det lite enklare förklarat att så här högt kolesterol har du och så här lågt ska 
kolesterolet vara. Så då fick jag inte bara råd, utan det ger mig chansen att 
vara delaktig i den här processen att läka.”  

 
Tidigare erfarenhet av hjärtinfarkt främjade delaktigheten. Kunskap hade erhållits i 
samband med att nära anhöriga hade haft hjärtinfarkt och därmed var inte allt nytt när 
informanten själv kom in med hjärtinfarkt. Det gjorde att det blev lättare att förstå 
situationen och att bli delaktig. Informanterna upplevde att de blev mer delaktiga när de 
fick råd att följa och fick möjlighet påverka sin situation.  
 
Personalens bemötande 
Informanterna upplevde att delaktigheten främjades när personalen gav dem tid och 
möjlighet och att ställa frågor och få bra svar. Personalen tog sig tid och var inte stressade 
och informanterna upplevde att de hade haft goda möjligheter att ställa frågor och att de 
blivit bra bemötta när de haft frågor.  Informanterna upplevde att de hade erbjudits den 
möjligheten att ställa frågor varje dag, oftast i samband med ronden.  
 

“Ju mer man smälter så funderar man ju lite och har lite frågor. Här på 
ronden så frågar man ju om jag hade några frågor. Jag tycker jag har blivit 
bra bemött när jag har haft frågor.” 

 
Personalens professionella bemötande främjade informanterna att känna sig 
delaktiga.  Personalen upplevdes som snälla, vänliga och trevliga samt mycket 
hjälpsamma. Informanterna upplevde att personalen alltid ställde upp och att de hade goda 
möjligheter att be personalen om hjälp. Några av informanterna kände att de inte ville vara 
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till besvär, men den känslan försvann när personalen tog sig tid och förklarade att de fanns 
där för deras skull. Informanterna upplevde att delaktigheten främjades när de blev 
omhändertagna och stimulerades att ta egna initiativ att vara aktiva.  
 

“Men jag kan säga att jag är imponerad av personalen, att de orkar hålla på 
som de gör. Vara så tillmötesgående som de är… och pratar alltid. Aldrig 
några problem.”  

 
Oförmåga, personalens oprofessionella förhållningssätt och den akuta situationen 
hindrar patientens delaktighet 
 
Patientens egen oförmåga  
Informanterna hindrades att vara delaktiga när de upplevde att de inte hade tillräckligt med 
kunskap för att vara med och fatta medicinska beslut. Informanterna upplevde också att de 
hindrades att vara delaktiga då de var trötta och hade ett nedsatt allmäntillstånd efter sin 
genomgångna hjärtinfarkt. Krafterna räckte inte till att engagera sig hela tiden och det var 
svårt att komma ihåg den information de fått.  
 

“Det är klart att jag inte kunde vara engagerad hela tiden, det fanns det ju 
inte krafter till.” 

 
Informanterna ville inte påkalla personalens uppmärksamhet i onödan och vara till besvär. 
En del av informanterna upplevde att personalen var fullt upptagna med de andra 
patienterna på avdelningen och antog att de andra patienterna var sjukare och hade större 
behov av vård än de själva. Detta hindrade delaktigheten.  
 

“Jag vill inte vara till besvär. Jag försökte kräva så lite som möjligt för jag vet 
att ni har många andra här att ta hand om. Jag kände mig besvärlig då jag 
behövde bli bortkopplad från kablarna för att gå på toaletten. ” 

 
En del av informanterna hade varken vilja eller behov av att vara delaktiga. En del av 
informanterna hade inte behov av att ställa frågor utan förlitade sig på att de fick den 
information de behövde. Några informanter förlitade sig på att läkaren och övrig personal 
hade rätt kompetens i deras yrkesutövande och valde aktivt att inte vara delaktiga.  
 

“...man förlitar sig så mycket att de kan allting, så att man behöver 
egentligen inte bry sig.” 

 
Då informanterna saknade kunskap om hjärtinfarkt och dess behandling så valde några av 
informanterna att aktivt inte vara delaktiga utan de kunde låta läkaren och övrig 
vårdpersonal ta de medicinska besluten, vilket de kände fullt förtroende för. De upplevde 
sig trygga i det. 
 

“Jag själv påverkar ju inte min situation, när jag kommer och söker vård. Det 
är ju läkaren som man förlitar sig på, att han agerar rätt och riktigt och tar 
mig på allvar.” 
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Personalens bristande bemötande och bristande kommunikation  
Informanterna tyckte att när personalens empati brast och de inte tog informanternas 
problem på allvar utan nonchalerades, så hindrades de att vara delaktiga. Informanterna 
upplevde inte delaktighet när personalen glömde bort att göra kontroller som de kommit 
överens om. Detta ledde till att informanterna upplevde sig bortglömda och utlämnade.   
 

 ”Första natten hade jag ju väldigt besvärligt med andningen och fick hela 
tiden kippa efter andan och jag hade smärta i bröstet och kallt var det, jag 
frös. Jag ringde på larmet och då kom ju en tjej och undrade om jag inte 
kunde vänta tills dom andra kommer så det var inte alls någon förståelse.” 

 
Under kranskärlsröntgen saknade majoriteten av informanterna både kommunikation och 
information, vilket ledde till att de inte upplevde sig delaktiga utan istället upplevde sig 
utlämnade. Detta upplevde framför allt informanterna som kom in med STEMI. 
Situationen var mer akut då än med informanter som kom in med NSTEMI, då 
kranskärlsröntgen var mer planerad. Flera av informanterna hade fått information före 
ingreppet men saknade kontinuerlig information under ingreppet. Det saknades 
information om avdelningens rutiner, vilket hindrade informanterna att vara delaktiga. 
 
Situationen patienten befinner sig i  
Att drabbas av hjärtinfarkt är en plötslig oväntad händelse och informanterna upplevde att 
det var svårt att ta till sig information, speciellt de informanterna som saknade erfarenhet 
av både sjukdom och att vara patient. Informanterna upplevde att det var mycket nytt att ta 
in och bearbeta och de hade svårt att komma ihåg vad vårdpersonalen berättade och 
informerade om.  
 

“Det blir väl kanske lite mycket information och det är svårt att ta till sig 
information om mediciner när man inte haft några tidigare. Jag känner inte 
till så mycket om mediciner. Det är lite att smälta...” 

 
I det akuta skedet upplevde sig inte informanterna delaktiga utan upplevde att de var helt 
utlämnade till läkaren och vårdpersonalen. I det akuta skedet var informanterna nöjda och 
tacksamma att de fick hjälp. De upplevde sig mer delaktiga senare under vårdtillfället. 
 

“Delaktig kan jag börja vara när jag blir någorlunda bättre. När jag hamnar 
här är jag inte delaktig, då är jag i behov av akut hjälp och då tänker jag inte 
att jag ska vara delaktig och vara med och bestämma.”  
 

Informanterna upplevde sig inte delaktiga under kranskärlsröntgen på grund av att de inte 
fick tillräckligt med information under själva undersökningen, utan de upplevde sig istället 
utlämnade. De uppgav också att kommunikationen var bristfällig. 
 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med detta arbete var att beskriva vad patienterna som haft hjärtinfarkt har upplevt 
vara delaktighet under sitt vårdtillfälle och vad som främjat och hindrat dem att vara 
delaktiga.  
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Metoddiskussion 
Denna studie genomfördes med kvalitativ metod med induktiv ansats, då metoden var bäst 
lämpad för att undersöka patienters upplevelse av delaktighet. Författarnas strävade efter 
att få patienterna att beskriva upplevelsen av fenomenet delaktighet så beskrivande och 
innehållsrikt som möjligt, varför semistrukturerade intervjuer valdes som 
datainsamlingsmetod (Kvale & Brinkmann, 2015; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; 
Polit & Beck, 2016).  
 
Etiska överväganden 
Innan varje intervju informerade författarna informanterna om studien och frågade om de 
hade några frågor, vilket ingen av informanterna hade. Hänsyn har tagits till 
Vetenskapsrådets God forskningssed (2011) genom att informanterna informerades om att 
ingenting av det som de berättade kommer att kunna spåras till dem och att deras 
medverkan var helt frivilligt. De informerades också om att de när som helst kunde avsluta 
sitt deltagande, utan att behöva uppge orsak och att det inte skulle påverka den fortsatta 
vården. Det var tre informanter som drog tillbaka sin medverkan. Informanterna 
informerades om att intervjuerna enbart kommer att användas till detta arbete.  
 
Kvalitativ ansats handlar om människors erfarenheter och tankar och det insamlade 
materialet kunde innebära känslig information och utlämnande för informanten.  Det är 
viktigt att forskaren och informanten upplever ömsesidig respekt och tillit, för att få så rätta 
och nyanserade svar som möjligt (Oeye, Bjelland & Skorpen, 2007). Det var märkbart att 
vissa informanter var berörda av situationen när de pratade om att de hade haft en 
hjärtinfarkt och det som de upplevt under sin vårdtid. Kuratorkontakt erbjöds, men ingen 
av informanterna kände att det behovet fanns.  
 
Urval 
Informanterna i studien inkluderades genom ett konsekutivt urval, där alla patienter som 
hade hjärtinfarkt under den fördefinierade tidsperioden och som uppfyllde 
inklusionskriterierna, erbjöds att delta. Urvalet fick en bra fördelning avseende ålder och 
kön, vilket troligtvis bidrog till variation och nyansering i materialet. Fem män och fyra 
kvinnor inkluderades och åldern varierade mellan 50-86 år (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2016).  
 
För att inte missa några presumtiva informanter hade författarna daglig kontakt med 
sjuksköterskorna på avdelningarna där inkluderingen skulle ske. Författarna själva 
inkluderade informanterna, vilket var en fördel då författarna var mer insatta i studien än 
sina kollegor och kunde informera om studiens syfte och svara på eventuella frågor. 
Positivt var även att alla respondenter fick samma information. Alla patienter som blev 
tillfrågade att delta i studien tackade ja, men tre patienter avsa sig deltagande. En patient på 
grund av oro för att inte kunna besvara frågorna, en annan på grund av nedsatt ork och den 
tredje uppgav ingen orsak till att avstå deltagande. För att författarna inte skulle påverka 
informanterna inför intervjuerna så har författarna inte haft någon vårdrelation till de 
patienter som intervjuats i studien. 
 
Idag har vården i Sverige ett stort antal personer med annan etniskt bakgrund, som inte 
behärskar det svenska språket och exkluderingen av dessa patienter kan ha bidragit till att 
viktig information om upplevelser av delaktighet går förlorade, vilket är en brist i denna 
studie.  
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Datainsamling 
Den planerade tiden för intervjuerna var 20-30 minuter, men vid genomförandet visade det 
sig att intervjuerna tog fem till 18 minuter. Planeringen var att genomföra sex till åtta 
intevjuer, men eftersom pilotintervjuerna blev kortare än planerat ändrades antalet 
intervjuer till nio stycken. Detta för att få ihop ett tillräckligt stort material i både djup och 
bredd. (Malterud, 2014; Polit & Beck, 2016).  
 
Initialt var tanken att intervjua informanterna vid återbesöket hos kranskärlssjuksköterskan, 
så att deltagaren hunnit bearbeta sin hjärtinfarkt, men då hade intervjuerna inte genomförts 
förrän efter tre till fyra veckor efter utskrivningen från sjukhuset och då fanns det risk att 
deltagarnas svar förvrängdes och omtolkades. Retrospektiva frågor ger enligt Trost (2010) 
inte svar på hur det var vid patientens vårdtillfälle utan ger svar på hur informanten nu ser 
på det som var då. Glömska, omtolkningar och förenklingar förvränger svaret med tiden. 
Alternativt hade intervjuerna kunnat genomföras efter en vecka om informanterna hade 
kommit tillbaka till sjukhuset, men författarna ansåg att sannolikheten för bortfall hade 
varit hög eftersom det är svårt att få patienten att komma tillbaka till sjukhuset efter 
utskrivningen. Ett annat alternativ hade varit att åka hem till informanterna efter en vecka, 
men den begränsade tiden att inkludera omöjliggjorde det. Några av informanterna 
upplevdes som stressade, för de ville hem när de var utskrivna, vilket kan ha påverkat 
intervjuerna negativt. De kanske inte tänkte igenom sina svar tillräckligt. Vårdtiden var 
troligtvis avgörande för informanternas upplevelse av delaktighet under vårdtillfället. En 
kortare vårdtid kan ha inneburit mindre tid för reflektion. Informanternas vårdtid varierade 
från tre till fem dagar med undantag av en informant vars vårdtid var tio dagar. 
Informanten som hade den längre vårdtiden, kunde berätta mer nyanserat och varierat om 
sin upplevelse av delaktighet.  
 
Miljön där intervjun sker kan påverka informanterna och därmed intervjumaterialet. Det är 
viktigt att informanten känner sig bekväm i den miljön där intervjun äger rum. Platsen för 
intervjun kan påverka resultatet eftersom informanterna kan uppleva en beroendeställning 
(Polit & Beck, 2016). Informanternas svar på frågorna kan ha påverkats av att intervjun 
hölls på avdelningen, men för att minska risken att informanterna skulle uppleva att de var 
i beroendeställning utfördes intervjuerna efter läkarens utskrivning. Enligt Trost (2010) i 
likhet med Kvale och Brinkmann (2014) kan kläderna också påverka intervjun, där 
arbetsuniform kan få patienten att känna sig i underläge, i beroendeställning. Författarnas 
klädsel varierade mellan privata kläder och arbetskläder vid intervjutillfällena. Intentionen 
var från början att klädseln skulle vara privata kläder vid samtliga intervjuer. Vissa 
intervjuer genomfördes under författarnas arbetstid, vilket gjorde att intervjuerna 
genomfördes i arbetskläder. 
 
För att undersöka individers upplevelse av ett fenomen är intervju väl lämpad (Kvale & 
Brinkmann, 2015; Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Polit & Beck 2016). Valet stod 
mellan enskilda intervjuer och intervju i fokusgrupp. Enligt Malterud (2015) bör personen 
som intervjuar informanter i fokusgrupper ha en aktiv roll och bör ha god träning i att 
känna igen och förebygga situationer där informanterna kan bli överröstade av styrning och 
frågor. Därför valdes enskilda intervjuer då författarna hade liten erfarenhet av att 
intervjua. En annan orsak till att enskild intervju valdes var för att tiden för att inkludera 
informanter bara var en månad.  
 
Ingen av författarna hade någon större erfarenhet av att intervjua och var rädda att styra 
informanterna med författarnas förförståelse i följdfrågorna. Förförståelse inkluderar, 
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enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012), teoretisk kunskap, erfarenheter och 
förutfattade meningar. I de två första intervjuerna, pilotintervjuerna, var det svårt att få 
djup och bredd i svaren och det blev ett magert innehåll. Författarna kan ha missat relevant 
information om informanternas upplevelse av delaktighet i pilotintervjuerna, när de inte 
ställde så många följdfrågor. Pilotintervjuerna svarade ändå mot syftet och inkluderades 
därför i resultatet. Med en bättre intervjuteknik och mer erfarenhet av att intervjua kunde 
författarna eventuellt fått ut mer information av de första intervjuerna. Efter 
pilotintervjuerna tydliggjordes begreppet delaktighet för informanterna genom att de först 
fick förklara delaktighet ur ett generellt perspektiv och sedan vad delaktighet innebar för 
dem under vårdtillfället, vilket gav en mer målande beskrivning av delaktigheten.  
 
Författarna uppmanade informanterna att ta den tid de behövde och att det inte fanns någon 
tidspress. Författarna var tydliga med att upplysa informanterna att det inte fanns något rätt 
eller fel svar eftersom det var informanternas egna upplevelser som efterfrågades. Vid 
samtliga intervjuer var båda författarna med. Den ena författaren intervjuade och den andra 
var observatör. Efter varje intervju reflekterade författarna över intervjutekniken, vad som 
var bra och mindre bra och vad som kunde förbättras till nästa intervju. Under arbetets 
gång fick författarna mer erfarenhet att intervjua och blev därmed bättre på att ställa flera 
följdfrågor, detta i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014). 
 
Dataanalys 
Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys i syfte att identifiera likheter och 
skillnader i informanternas berättelser, som bearbetades till kategorier och underkategorier. 
Analysen begränsades till det manifesta innehållet och författarnas ringa erfarenhet av att 
analysera gjorde först analysen väldigt textnära på grund av risken att tolka för mycket. En 
alltför textnära analys av det insamlade materialet kan dock enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2012) medföra att helheten går förlorad. En viss grad av tolkning behövs för 
att resultatet ska bli meningsfullt och begripligt. Efter diskussion med handledaren kunde 
författarna se helheten tydligare i intervjuerna vilket gjorde analysen mer nyanserad.  
 
Under hela analysprocessen hade författarna studiens syfte och problemformulering i 
fokus. Intervjuerna transkriberades ordagrant omedelbart efter genomförandet. För att få en 
förståelse för helheten av innehållet i intervjuerna läste författarna intervjuerna flera gånger 
och analyserade dem var för sig.  Detta möjliggjorde att författarna kunde se olika detaljer i 
intervjuerna samt att de inte påverkade varandras analyserande. Därefter jämförde 
författarna sina meningsenheter, kondenserade meningar och koder. Författarna 
reflekterade tillsammans över koderna där det framkom att vissa koder låg väldigt nära 
varandra och meningsenheterna analyserades igen med nya ögon och nya koder bildades 
och konsensus uppstod. Kategorier och underkategorier sammanställdes därefter 
tillsammans. 
 
Trovärdighet och giltighet  
Författarna strävade efter att resultatet i studien skulle bli så trovärdigt som möjligt. I 
kvalitativa studier används begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att 
beskriva graden av trovärdighet, vilket innebär i vilken utsträckning studien kan överföras 
till andra situationer och detta lämnas till läsaren att bedöma. För att stärka resultatets 
trovärdighet och överförbarhet har författarna noggrannt beskrivit hur urval, 
datainsamlingsprocess och dataanalys genomförts (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012; Polit & Beck, 2016).  Resultatet har också åskådliggjorts och förtydligats med hjälp 
av citat från informanterna, vilket ytterligare förstärker tillförlitligheten (Kvale & 
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Brinkman, 2014). Tillförlitligheten ökade då författarna var mycket insatta i ämnet 
delaktighet och hade stor kunskap och erfarenhet i hjärtsjukvård, vilket gjorde att 
författarna kunde se att koder, kategorier och teman stämde överens med intervjuernas 
innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Urvalet har enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) betydelse för resultatets 
giltighet. Urvalet gjordes konsekutivt utifrån inklusions- och exklusionskriterier, där både 
män och kvinnor i varierande åldrar blev inkluderade. Varierande ålder och kön ger 
troligtvis en variation i resultatet, vilket stärker giltigheten. Upplevelsen av delaktighet i 
samband med att ha drabbats av hjärtinfarkt har belysts utifrån informanternas olika 
erfarenheter. Resultatet är begränsat till de uppgifter som samlats in från informanterna i 
denna studie och bygger på deras förmåga att diskutera och beskriva just deras upplevelse 
av delaktighet. Valet att inkludera nio informanter styrdes av den begränsade tiden att 
inkludera och av Sophiahemmet Högskolas rekommendationer. Med ett större antal 
informanter skulle giltigheten kunna bli starkare, men resultatet i denna studie stämmer väl 
överens med tidigare forskning.  
 
Då författarna inte hade så stor erfarenhet av att intervjua patienter, var båda författarna 
med vid samtliga intervjuer. Författarna försökte hålla sig neutrala och inte påverka 
informanterna med ledande frågor och påståenden, vilket gjorde att författarna höll sig 
strikt till intervjuguiden och inte ställde så många följdfrågor i de första två intervjuerna. 
Detta ledde till att intervjuerna blev relativt korta och innehållet inte så beskrivande och 
nyanserat, vilket kan ha bidragit till att tillförlitligheten i de intervjuerna var lägre. Första 
frågan visade sig vara svår för informanterna i pilotintervjuerna att svara på, vilket gjorde 
att författarna förtydligade frågan. Detta ledde till att informanterna i de efterkommande 
intervjuer kunde ge mer utförliga svar på första frågan. Under datainsamlingen fick 
författarna mer erfarenhet och bättre intervjuteknik och kunde ställa fler följdfrågor. 
Innehållet i intervjuerna blev rikare och mer nyanserade vilket förstärkte trovärdigheten 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).   
 
För att författarna inte skulle påverka informanterna så har de inte haft någon vårdrelation 
till patienterna som intervjuades i studien. Författarna skulle då ha kunnat påverkat 
informanterna med sin förförståelse genom att göra dem mer medvetna om begreppet 
delaktighet under vårdtillfället. Om författarna hade haft en vårdrelation till informanterna 
hade det även funnits risk att informanterna hindrats att vara sanningsenliga eftersom det 
eventuellt inneburit att de skulle kritiserat författarna.  
 
Resultatet i denna studie går att använda på den klinik där studien genomfördes, då svaren 
författarna erhöll kan vara relevanta att arbeta vidare med för att utveckla vården på just 
den arbetsplatsen. För att kunna dra större slutsatser krävs mer erfarenhet av datainsamling 
och dataanalys än författarna i denna studien hade. Ett större urval samt kompletterande 
forskning med eventuellt annan datainsamlingsmetod som till exempel enkätstudie, skulle 
kunna bidra med mer kunskap om patienters upplevelse av delaktighet samt vad som 
hindrar och främjar dem att vara delaktiga.  
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Resultatdiskussion 
 
Nationella patientenkäten (2016) visar att många patienter upplever sig delaktiga i sin vård 
och behandling, men önskar vara mer delaktiga. Resultatet i denna studie är begränsade till 
de uppgifter som samlats in och bygger på informanternas förmåga att diskutera och 
beskriva sina upplevelser av patientdeltagande i samband med att de drabbats av en 
hjärtinfarkt.  
 
Vårdtiden i samband med hjärtinfarkt är idag kort, normalt tre till fem dagar om 
eftervården är komplikationsfri. Majoriteten av informanterna i studien upplevde att 
information var viktigt för att kunna uppleva delaktighet. Detsamma upplevde patienterna i 
studien av Höglund et al. (2010). Informanterna i författarnas studie fick kontinuerligt, 
under hela vårdtiden både muntlig och skriftlig information, men de hade svårt att ta till sig 
den då de hade fullt upp med att bearbeta situationen de befann sig i. Några av 
informanterna upplevde sig delaktiga när de fick kontinuerlig information om vad som 
hände och vilka undersökningar som planerades under vårdtiden, men när det handlade om 
att förstå vad hjärtinfarkt var och vad det innebar var det svårare att ta till sig den 
informationen och omsätta den till kunskap. Den korta vårdtiden gjorde det svårt att ta till 
sig informationen och förstå den. Eldh et al. (2006) belyser vikten av att vårdpersonalen 
bemöter patienten med respekt och ser patienten som en individ och inte som en sjukdom 
och även att de tar hänsyn till den aktuella situationen. Författarna till studien har 
erfarenhet av att vårdpersonalen idag arbetar mycket enligt rutiner och då finns det risk att 
patientens behov och resurser inte uppmärksammas, vilket hindrar patientens delaktighet. 
Alla patienter har olika erfarenheter och olika mycket kunskap om hjärtinfarkt, vilket 
vårdpersonalen bör ta hänsyn till för att kunna möta patienten i den specifika situationen 
och ge information utifrån den. Detta bekräftar McCormack och McCance (2006) där 
resultatet belyser vikten av att sjuksköterskan kommunicerar med patienten utifrån dennes 
förutsättningar för att göra patienten delaktig. Eldh (2009) menar att patientens kunskaper 
och erfarenheter påverkar hur delaktig patienten blir och likaså situationen patienten 
befinner sig i. Patienterna i Eldh et al. (2006) upplevde att kunskapen var viktigare än 
informationen, eftersom kunskapen behövdes för att förstå den information som personalen 
gav. För majoriteten av informanterna i författarnas studie var det en helt ny erfarenhet att 
drabbas av en hjärtinfarkt och de hade inte så mycket kunskap i ämnet, vilket gjorde att de 
upplevde att det svårare att ta till sig informationen. Några av informanterna uttryckte att 
det förmodligen skulle komma mycket frågor och tankar när de kommit hem och hunnit 
reflektera och bearbeta vad de varit med om. Informanterna uttryckte att de hade svårt att 
känna delaktighet under den korta vårdtiden och tänkte mer på hur de kunde vara 
delaktighet i sitt tillfrisknande framöver och vad de kunde göra för att inte drabbas av en 
hjärtinfarkt igen. En informant hade en vårdtid på tio dagar på grund av att komplikationer 
tillstötte. Informanten uttryckte att han hade ställt många frågor och att det hade funnits 
gott om tid till reflektion och bearbetning. Han hade fått en bra förståelse för sin situation 
och upplevde sig därmed mer delaktig under sitt vårdtillfälle än de övriga informanterna i 
den aktuella studien.  
 
I likhet med Höglund, et al. (2010) och Larsson et al. (2011) upplevde informanterna att 
delaktigheten hindrades när de inte hade tillräckligt med kunskap. Det var svårt för 
informanterna att förstå, samarbeta och ta beslut i sin vård och behandling när de inte hade 
tillräckligt med kunskaper. I likhet med Eldh et al. (2006) och Larsson et al. (2007) 
beskrev informanterna att de upplevde delaktighet då de fick möjlighet att ta del av 
vårdpersonalens kunskap. I samma studier beskrev patienterna att kunskap krävdes för att 



                      BILAGA I 

21 
 

förstå den information som de fick under vårdtillfället annars var det svårt för dem att sätta 
sig in i och fatta beslut i sin vård. Detta framkom inte lika tydligt hos informanterna i 
författarnas studie. Majoriteten av informanterna upplevde sig delaktiga när de 
fick information, men på grund av den korta vårdtiden var det svårt att omsätta 
informationen de erhållit till kunskap, eftersom de inte hade hunnit bearbeta sin situation. 
En informant hade en del kunskaper om hjärtinfarkt sedan tidigare då en nära anhörig hade 
haft en hjärtinfarkt, så situationen var inte helt ny. Informanten kunde då ta till sig 
informationen bättre och omsätta det till kunskap, vilket främjade hennes delaktighet.  
 
Levinson et al. (2005) visade att viljan att vara delaktig varierade hos patienterna och det 
framkom även i resultatet i författarnas studie. En del av informanterna ville inte vara 
delaktiga utan valde medvetet en passiv roll. De hade ett stort förtroende för 
vårdpersonalens kompetens vilket gjorde att de kände en trygghet i att lämna de 
medicinska besluten till dem. Dessa informanter ställde heller inte några frågor utan 
förlitade sig på att personalen gav den information som de behövde ha. En informant 
uttryckte att han inte hade kunskap om hjärtinfarkt och att situationen var ny, vilket gjorde 
det svårt för honom att vara delaktig och tog därför en passiv roll. Enligt Ekdahl et al. 
(2010) och Larsson et al. (2011) kan en låg självkänsla och tilltro till sin egen förmåga att 
hantera sin situation hindra patientens delaktighet. Författarna i den aktuella studien menar 
att det ligger ett stort ansvar på vårdpersonalen att skapa intresse och nyfikenhet hos 
patienterna att ta ett eget ansvar att förbättra sin hälsa. Detta kan ske genom att öka 
patienternas kunskap och tilltro till sin egen förmåga, vilket kan leda till en bättre 
följsamhet till den sekundärpreventiva behandlingen. Resultat från SEPHIA visar att 
livsstilsförändringarna som ingår i sekundärpreventionen inte når uppsatta mål 
(SWEDHEART, 2015). Information och kunskap är viktiga för att motivera patienter som 
haft hjärtinfarkt att göra livsstilsförändringar, och där patientdelaktighet är en förutsättning 
för att lyckas. Patienterna i studien av Höglund et al. (2010) upplevde sig mer trygga och 
involverade när de fick möjlighet att vara delaktiga och de kände sig mer motiverade och 
engagerade i sitt tillfrisknande. Fors et al. (2015) visade i sin studie att med ett 
personcentrerat arbetssätt ökade patientens tillit till sin egen förmåga, vilket kan leda till en 
bättre följsamhet till vård och behandling.  
 
I likhet med Höglund et al. (2010), Ekdahl et al. (2010), Eldh et al. (2010) och Larsson et 
al. (2007) uttryckte informanterna i författarnas studie att en förutsättning för att uppleva 
delaktighet var att det fanns en fungerande kommunikation mellan informanterna och 
vårdpersonalen. Dialogen främjades av informanternas egna engagemang som gjorde att de 
kunde ta initiativ och berätta om sina upplevelser av sin situation för vårdpersonalen. Vissa 
av informanterna uttryckte att det var viktigt för dem att få bästa möjliga vård för att 
tillfriskna. De var därför angelägna om att delge en så utförlig redogörelse för den 
upplevda situationen för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för att bli frisk. En 
fungerande dialog med vårdpersonalen ledde även till att informanterna fick möjlighet att 
förstå situationen och möjlighet att påverka och upplevde därmed delaktighet. Det är 
viktigt att vårdpersonalen tar till vara på patienternas resurser och uppmuntrar dem till 
delaktighet. Detta är enligt Ekman et al. (2014) en viktig del i det personcentrerade 
arbetssättet, att fokusera på friska och inte fokusera på det sjuka.  
 
I likhet med Ekdahl et al. (2010) och Höglund et al. (2010) upplevde informanterna i 
författarnas studie att vårdpersonalens bemötande var avgörande för informanternas 
möjlighet att vara delaktiga. Informanterna upplevde att delaktigheten främjades när 
vårdpersonalen hade ett bra bemötande och ett bra omhändertagande samt när de gavs tid 
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till och möjlighet att ställa frågor och få bra svar. Två av informanterna upplevde att de 
hindrades att vara delaktiga när vårdpersonalens empati brast och när de nonchalerades för 
sina besvär och inte fick den hjälp de önskade. Faktorer som hindrade patienternas 
delaktighet i Larsson et al. (2011) studie var när sjuksköterskan saknade empati och 
förståelse för dem samt när sjuksköterskan var ointresserad av dem. McCormack och 
McCance (2006) menar att en förutsättning för patientdelaktighet är att sjuksköterskan vill 
förse patienten med den bästa möjliga vård samt att sjuksköterskan har en social förmåga 
och kan kommunicera med patienten. I en studie av Wiman och Wikblad (2004) hindrades 
patientens delaktighet när sjuksköterskan var ouppmärksam på deras individuella behov 
samt när det brast i kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan. I likhet med 
deltagarna i Ekdahl et al. (2010) och Larsson et al. (2011) studier begränsades 
informanterna i författarnas studie att när krafterna var nedsatta efter en hjärtinfarkt 
hindrades deras delaktighet.  
 
Eldh (2009) menar att situationen patienten befinner sig i är också avgörande hur delaktig 
patienten blir. Patienterna i en studie av Höglund et al. (2010) upplevde att det var svårt att 
vara delaktiga i det akuta, initiala skedet vid en hjärtinfarkt och samma resultat framkom i 
författarnas studie. Att drabbas av hjärtinfarkt är en plötslig oväntad händelse och i det 
akuta skedet upplevde sig inte informanterna delaktiga utan upplevde att de var utlämnade 
till läkaren och vårdpersonalen. Informanterna upplevde att de varken hade kunskap eller 
hälsa att vara delaktiga och i den akuta situationen gick allt så fort och det fanns inte 
utrymme att vara delaktig. De förlitade sig helt på vårdpersonalens professionalitet och 
kände sig trygga i det. Eldh et al. (2004) menade att det var viktigt för patienterna att de 
hade en känsla av kontroll för att kunna hantera situationen. Under kranskärlsröntgen 
saknade majoriteten av informanterna i författarnas studie både kommunikation och 
information, vilket ledde till att de inte upplevde sig delaktiga utan istället upplevde sig 
utlämnade. Enligt Wiman och Wikblad (2004) var det svårt för patienterna att uppleva 
delaktighet när kommunikationen inte fungerade mellan patienterna och sjuksköterskorna. 
Författarna i den aktuella studien förtydligar att i det akuta initiala skedet handlar det om 
att göra prioriteringar, där rädda liv kommer i första hand och delaktighet i andra hand, 
vilket några informanter också uttryckte. Författarna betonar att det är viktigt att inte 
glömma bort patienterna i det akuta skedet, då patienten har stort behov av information och 
kommunikation.  
 
Eldh et al. (2006) och Eldh et al. (2010) menar att genom att lyssna på vad delaktighet 
innebär för patienten, kan sjuksköterskan skapa förutsättningar för att informanten ska 
kunna vara delaktig. Ekman et al. (2014) och McCormack och McCance (2006) belyser 
vikten av att ta vara på patientens resurser för att skapa patientdelaktighet. Ingen av 
informanterna i författarnas studie uttryckte att någon efterfrågade deras individuella behov 
och önskemål. Författarna i studien anser att personalen har ett ansvar att göra patienten 
delaktig i sin vård och behandling. I utvärderingen av vilken effekt Patientlagen 
(2014:821) fått sen dess införande, visade att patienternas upplevelse av delaktighet 
tvärtom hade minskat. Både patienternas och vårdpersonalens kunskap om sjukvårdens 
skyldigheter att göra patienterna delaktiga var bristfälliga. När patienterna drabbas av en 
hjärtinfarkt är det en oväntad och traumatisk händelse och informanterna tänkte inte på att 
de skulle vara delaktiga i det skedet. Informanterna i författarnas studie uttryckte att de nog 
skulle bli mer delaktiga i eftervården, i den sekundärpreventiva behandlingen, än under den 
korta vårdtiden de haft i samband med sin hjärtinfarkt då de inte hunnit bearbeta vad de 
varit med om. Enligt Höglund et al. (2010) har vårdpersonalen ett stort ansvar att upplysa 
patienterna om deras rättighet att vara delaktiga och även ett ansvar att aktivt ta med 
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patienten i vård och behandling. För att möjliggöra detta behövs en kultur i vården som 
främjar patientens ställning och där vårdpersonalen ges möjlighet att arbeta 
personcentrerat. McCormack och McCance (2006) belyser att det måste till organisatoriska 
förändringar för att göra patienten mer delaktig. En slutsats av resultatet i författarna studie 
är att det borde finnas en större nyfikenhet och vilja hos vårdpersonalen att göra patienten 
mer delaktig, men att ansvaret måste ligga både hos personal och patienter. I det akuta 
skedet när en person drabbas av en hjärtinfarkt måste dock ansvaret ligga på 
vårdpersonalen att göra patienten delaktig.  
 
Fynden i denna studie av patientens delaktighet stämmer överens med vad som beskrivits i 
tidigare forskning, men denna studie skiljer sig mot tidigare forskning genom att den är 
gjord vid ett akut insjuknande och med en kort vårdtid. Vid jämförelse av den aktuella 
studien och tidigare forskning blir det tydligt att det inte beror på vilken sjukdom patienten 
har som är avgörande hur delaktig patienten blir utan det är den aktuella situationen. 
Vårdtiden och det akuta initiala skedet vid ankomsten visade sig hindra patienternas 
möjlighet att vara delaktiga. Resultatet visar också att det är än viktigare att göra patienten 
delaktig i den kommande sekundärpreventiva behandlingen, eftersom det framkommit i 
resultatet att informanterna inte riktigt hunnit bearbeta vad de varit med om under den 
korta vårdtiden. 
 
Slutsats  
 
De flesta patienter upplever delaktighet som information och kommunikation, där viljan att 
vara delaktig i sin vård och behandling varierar. En del vill vara mycket delaktiga för att 
kunna förstå och påverka sin situation och gynna sitt tillfrisknande, medan andra inte vill 
vara delaktiga och lämnar ansvaret helt till vårdpersonalen. Det är viktigt att 
vårdpersonalen utgår ifrån patientens önskan om hur delaktig hen önskar vara. Det är 
svårare att vara delaktig i det akuta initiala skedet vid en hjärtinfarkt. Den korta vårdtiden 
är även ett hinder för delaktigheten, då patienterna inte hinner bearbeta att de haft 
hjärtinfarkt innan de går hem. Vårdpersonalens bemötande och ett ömsesidigt 
informationsutbyte är viktigt för att patienterna ska uppleva delaktighet, vilket ett 
personcentrerat arbetssätt kan möjliggöra. Om patientdelaktighet ska nås fullt ut måste 
patienterna medvetandegöras om sina möjligheter och rättigheter att vara delaktig i beslut 
av deras vård och behandling. 
 
Klinisk tillämpbarhet  
 
Resultatet från denna studie kan bidra till att få en inblick i hur patienterna som har haft 
hjärtinfarkt upplever delaktighet och vad som hindrar och främjar deras delaktighet. Den 
kunskap som framkommit i den här studien, tillsammans med tidigare forskning om 
patientdelaktighet, är lämplig att använda i utbildning av vårdpersonal som vårdar patienter 
som haft hjärtinfarkt. För vidare forskning inom detta område skulle det vara intressant att 
undersöka om det föreligger kulturella skillnader i upplevelsen av delaktighet, och i så fall 
vilka de är. Det skulle vara av intresse att se om ett personcentrerat arbetssätt ökar 
patienternas delaktighet och följsamhet till den sekundärpreventiva vården. Det skulle även 
vara av intresse att undersöka vad som hindrar implementeringen av personcentrerad vård 
samt vad som krävs för att den ska vara bestående. Resultatet i denna studie kommer att 
redovisas på den klinik där studien genomfördes och förhoppningsvis väcka tankar och 
nyfikenhet att arbeta personcentrerat för att möjliggöra patientdelaktighet. 
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FORSKNINGSPERSONSINFORMATION 
 
Bakgrund 
 
Hälso- och sjukvården styrs av lagar och riktlinjer som stärker patientens delaktighet i sin 
vårdprocess genom att den, så långt som möjligt, ska utformas och genomföras i samråd 
med patienten utifrån patientens önskemål och individuella förutsättningar. Vården ska 
byggas på respekt för patienten dess självbestämmande och integritet. Varje år utvärderas 
patienternas upplevelse av kontakten med hälso- och sjukvården i Sverige genom en 
enkätundersökning, Nationella patientenkäten. I denna efterfrågas om patienterna känner 
sig delaktiga och involverade i sin vård, men inte på vilket sätt. Vi vill ta reda på när och 
på vilket sätt Du känt dig delaktig i din vård i samband med att du vårdades för 
hjärtinfarkt, samt vad som främjat och hindrat dig att vara delaktig. Resultatet i studien 
kommer förhoppningsvis ge oss information om hur vi kan arbeta för att göra patienterna 
delaktiga i sin vård i samband med att de vårdas för hjärtinfarkt. 
 
Syfte 
Syfte är att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i samband med hjärtinfarkt, samt 
vad som främjar och hindrar delaktigheten. 
 
Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas att delta i denna studie eftersom du vårdats på Kardiologiska kliniken i 
samband med din hjärtinfarkt. 
 
Tillvägagångssätt 
Information om din upplevelse kommer vi att samla in via intervjuer efter att du blivit 
utskriven från avdelningen. Intervjuerna kommer att göras i avskilt rum på Kardiologiska 
kliniken och de kommer att spelas in på bandspelare och analyseras. De uppskattas ta ca 
20-30 minuter. 
 
Risker och nytta 
Vi ser inga risker för Dig i samband med Ditt deltagande i studien, men om det 
uppkommer känslomässiga effekter under intervjuerna så kommer du att erbjudas 
samtalsstöd. Ambitionen med studien är att få information och kunskap om hur vi kan 
utveckla arbetssätt och rutiner för patienter som haft hjärtinfarkt för att få dem delaktiga i 
sin vård. 
 
Hantering av data 
All information Du delger oss kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det 
Du berättar kommer inte kunna spåras till Dig i studien/uppsatsen. Dina svar och dina 
resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem och kommer endast 
att användas i denna studie. Vi som studieansvariga kommer att ansvara för att 
personuppgifter och att det insamlade materialet hanteras korrekt. Vi kommer själva att 
genomföra intervjuerna. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta deltagandet när 
Du vill om Du så önskar och detta kommer inte att påverka din fortsatta vård. 
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Information om studiens resultat 
Studiens resultat kommer att redovisas i ett självständigt arbete på avancerad nivå, vid 
Sophiahemmet Högskola. Syftet är även att redovisa resultatet på Kardiologiska kliniken 
på Universitetssjukhuset i Linköping. Vill Du ta del av uppsatsen kan vi sända den hem till 
dig. 
 
Ersättning 
Ingen ekonomisk eller kompensatorisk ersättning kommer att utdelas för Ditt deltagande i 
studien. 
 
Ansvariga 
Vid frågor eller funderingar kan du kontakta nedanstående personer: 
NN, mail@dress, tel: xxx-xxxxxx och 
NN, mail@dress, tel: xxx-xxxxxx 
Handledare NN, mail@dress, tel: xx-xxxxxx 
 
 
Jag som bedriver studien intygar att jag har gett skriftlig och muntlig information om 
studien samt förklarat för ovanstående informant om hans/hennes rätt att avsluta sitt 
deltagande när han/hon så önskar samt att erhållet data inte kommer att kunna härledas till 
enskilda personer i den färdigställda rapporten. 
 
 
…………………………………………………….. 
Ort och Datum 
 
……………………………….…............................ 
Underskrift studieansvarig 
 
…………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
 
Samtyckesformulär 
Jag har tagit del av muntlig och skriftlig information och jag har förstått syftet med studien 
och samtycker till att delta i den. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att 
jag när som helst kan avbryta mitt deltagande och detta kommer inte påverka min fortsatta 
vård.  Jag samtycker även till att mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen 
(PUL 1998:204). 
 
 
……………………………………………………… 
Ort och Datum 
 
……………………………….…............................ 
 
Underskrift forskningsperson 
 
…………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
  



  Bilaga 2 

 

INTERVJUGUIDE 
 
Vad tänker du på när jag säger delaktighet? 
 
Vad innebär delaktighet för dig i samband med din hjärtinfarkt? 
 
Hur har du upplevt delaktighet under vårdtillfället? 
 
Kan du ge exempel när du kände dig delaktig? 
 
Kan du ge exempel på när du inte känt dig delaktig? 
 
Kan du ge exempel när du velat vara mer delaktig? 
 
Kan du ge exempel när du inte velat vara delaktig? 
 
Under vårdtiden på hjärtavdelningen, upplevde du att du fick tillräckligt med tid till 
information och möjligheter att ställa frågor? 
 
Finns det någonting vårdpersonalen skulle kunnat gjort annorlunda för att Du skulle kunnat 
bli mer delaktig? 
 
Finns det mer du vill tillägga innan vi slutar? 
 


