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SAMMANFATTNING 

 

Under de senaste decennierna ses en fortsatt minskning av antalet personer som drabbas av 

akut koronart syndrom (AKS). Förändring av patientens livsstil och därmed en minskning 

av risken att insjukna eller återinsjukna i AKS, har visat sig ha stor betydelse för att 

förebygga och minska dödligheten vid AKS. En förbättring av riskfaktorer genom 

minskning av blodtrycks-, blodsocker- och lipidnivåer, ökad fysisk aktivitet, minskning av 

omättade fetter och ett högre intag av fiber, frukt, grönsaker och fisk samt rökstopp, har 

stor betydelse vid att förebygga hjärtsjukdom.  

 

Sjukvården blir alltmer specialiserad och det ställer krav på sjuksköterskan och dennes 

kunskap. Genom sjuksköterskans etiska kod lyfts dennes kompetens fram och belyser det 

personliga ansvaret sjuksköterskan har för att upprätthålla sin kompetens under yrkeslivet 

genom kontinuerligt lärande. När sjuksköterskan håller sig uppdaterad på ny kunskap kan 

denne arbeta utifrån en evidensbaserad vård som främjar patientens hälsa, välbefinnande 

och ger en säker vård. Men ett visst ansvar åläggs även arbetsgivaren, de ska regelbundet 

se över vilken kompetens medarbetarna har och arbeta aktivt med att främja 

kompetensutveckling bland medarbetarna. 

 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors behov av kunskap för att kunna ge 

information om riskfaktorer till patienter som drabbats av akut koronart syndrom. 

 

En kvalitativ metod användes och designen var en intervjustudie. Data insamlades från nio 

stycken sjuksköterskor med varierad ålder och arbetslivserfarenhet inom kardiologisk vård. 

Intervjuer gjordes med utgångspunkt från en semistrukturerad intervjuguide. All data 

bearbetades sedan av författarna och innehållsanalys valdes som analysmetod.  

 

Studien resulterade i tre kategorier. I kategorin “Behov av kunskap men arbetsmiljön 

begränsar möjligheterna för fortbildning” framkom att möjligheterna till vidareutbildning 

begränsades då det sällan erbjöds via arbetsgivaren. Den andra kategorin “Kunskap finns 

men bristande organisatoriska strukturer försvårar informationsflödet” innefattar 

upplevelsen hos sjuksköterskorna av ett ostrukturerat arbetssätt och hur det påverkar deras 

arbete med patienterna. Den tredje och sista kategorin ”Sjuksköterskans behov av kunskap 

för att kunna ge en säker vård” belyser vikten av att inneha kunskap om kardiologi som 

sjuksköterska, för att kunna ge patienterna en säker och god vård. 

 

Slutsatsen i denna studie är att sjuksköterskor på kardiologiska avdelningar upplever ett 

behov av utökad kunskap om riskfaktorer, något som är väldigt viktigt att belysa. 

Resultatet visar även att det finns behov av att skapa bättre förutsättningar i organisationen 

för att öka kunskaperna hos sjuksköterskor inom kardiologi. Avsaknad av rutiner och 

struktur på avdelningen framkom som en försvårande omständighet vid 

informationsgivning till patienterna. Ökad kunskap inom kardiologi skulle kunna bidra till 

att ge sjuksköterskorna en känsla av trygghet i sin kunskap och på så vis skapa en bättre 

känsla av att kunna ge sina patienter adekvat information trots brister av struktur i 

organisationen. 

 

Nyckelord: Information, akut koronart syndrom, sjuksköterskans kunskap, evidensbaserad 

vård, säker vård. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The recent decades have suffering of acute coronary syndrome (ACS) in persons continued 

to decrease. Changes in patient’s lifestyle has shown to be important for preventing and 

reducing mortality of ACS. An improvement of risk factors through reducing blood 

pressure, blood sugar as well as lipid levels, an increased physical activity, a decreased 

intake of unsaturated fats and increased intake of fibre, fruit, vegetables and fish as well as 

reduction in smoking have had effects to prevent heart disease. 

 

Healthcare is becoming increasingly more specialised which bring more demands on the 

nurses and their knowledge. Through the nurse’s ethical code, their competence is 

highlighted and illustrate the personal responsibility of the nurse has for continuous 

learning to maintain their competence during their life in work. When the nurse keeps 

updated on new knowledge, the work they carry out may be based of evidence that 

improve the patient’s health, well-being and also, provide safe care. But a certain 

responsibility is also imposed on the employer, whom should regularly evaluate the 

competence of their employees and actively work, among their employees, to promote 

evolvement in competence. 

 

The purpose of this study was to study the nurses’ need for knowledge in order to provide 

information of risk factors among patients suffering from acute coronary syndrome. 

 

A qualitative method was used, and the design was qualitative interviews. The data was 

collected from nine nurses, within units of cardiology, of varying age and work experience. 

The interviews were conducted based on a semi structured interview guide. All data was 

then approached by the authors, using a qualitative content analysis. 

 

The study resulted in three categories. In the category ‘A need of knowledge but the 

working environment limits the possibilities for further training,’ emerged that the 

possibilities for further education were limited, as it was rarely offered by the employer. 

The second category ‘Knowledge exists but lack of organizational structures complicates 

the flow of information’ includes the nurse’s experience of an unstructured work 

environment and how it affects their work with the patients. The third and final category 

‘Nurses needs of knowledge to be able to provide a safe care’ illustrate the importance of 

the nurses knowledge in cardiology, in order to give patients safe and good care. 

 

The conclusion of this study is that the nurses in units of cardiology experience a need for 

increased knowledge about risk factors, which is very important to illustrate. The result 

also shows, to increase the knowledge among nurses in cardiology, there is a need to create 

better provisions in the organisation. The absence of routines and structure in the units 

emerged as an aggravating circumstance in providing information to the patients. Increased 

knowledge in cardiology may contribute to provide nurses a sense of safety in their 

knowledge and thus create an increased expression of providing adequate information to 

patients, despite shortcoming of structures in the organisation. 

 

Keyword: Information, acute coronary syndrome, nurses knowledge, evidence- based care, 

safe care. 
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INLEDNING  

 

Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den största folksjukdomen i Sverige. Dock har det under 

de senaste decennierna setts en minskning av antalet personer som drabbas av akut 

koronart syndrom (AKS), vilket tros bero på mer effektiva behandlingsmöjligheter samt 

nya läkemedel. Men en stor del beror också på bättre sekundärpreventiva insatser där 

riskfaktorerna för AKS förbättrats hos patienterna. Det finns studier som påvisat att en 

tidig och målinriktad information till patienter som drabbats av AKS gör dem medvetna 

om sina hälsorisker vilket leder till ett hälsosammare liv och en minskning av risken för 

återinsjuknande. Litteraturen belyser att dagens hälso- och sjukvård utvecklas snabbt och 

tillstånd som tidigare endast gick att lindra går nu att bota. Samtidigt som kunskapen om 

sjukdomar ökar, ökar även kunskapen om att vård kan orsaka skada. I litteraturen beskrivs 

även att sjuksköterskans har ett ansvar att bedriva evidensbaserad vård för att på så vis 

garantera att patienter erhåller vård som utgår från vetenskap samt beprövad erfarenhet. 

Evidensbaserad vård bygger på bästa tillgängliga kunskap och syftar till att sjukvårdens 

resurser används så effektivt som möjligt. 

 

BAKGRUND 

 

Akut koronart syndrom 

 

Epidemiologi och etiologi 

Under de senaste decennierna ses en fortsatt minskning av antalet personer som drabbas av 

AKS. År 2016 insjuknade 25 700 personer i AKS jämfört med 26 800 personer år 2015, 

samt dödligheten minskade stadigt vid AKS. Risken att drabbas av AKS ökar med stigande 

ålder. Statistiken visar även att män drabbas av AKS i större utsträckning än kvinnor, 

däremot ses att män och kvinnor dör till följd av AKS i lika stor utsträckning. Det är 

vanligare att de med lägre utbildningsnivå drabbas av AKS jämfört med de med högre 

utbildningsnivå (Socialstyrelsen, 2017). Att arbeta med förbättring av riskfaktorer genom 

förändrad livsstil leder till en minskad risk att insjukna/återinsjukna och har visat sig ha 

stor betydelse för att förebygga och minska dödligheten vid AKS (Piepoli et al., 2016). 

 

Patofysiologi 

AKS kan förklaras som en aterotrombotisk inflammatorisk sjukdom som drabbar hjärtats 

kranskärl. I litteraturen skiljs det på stabil kranskärlssjukdom och AKS. AKS delas in i ST 

elevation myocardial infarction (STEMI) som står för ST-höjningsinfarkt och Non- ST 

elevation myocardial infarction (NSTEMI) vilket står för icke ST-höjningsinfarkt. 

NSTEMI innefattar även diagnosen instabil angina (Erlinge, 2010; Held, 2018). STEMI 

och NSTEMI har samma bakomliggande orsak, vilket är ateroskleros (åderförfettning) som 

är en kronisk sjukdom. Redan så tidigt som i tonåren lagras det kolesterol i kärlväggen 

vilket bildar så kallade ateromatösa plack. De förblir oftast stabila men en inflammatorisk 

process kan göra dem till vulnerabla instabila plack som har hög risk att rupturera 

(spricka). Den största bakomliggande orsaken till AKS är just en ruptur i det inflammerade 

placket. Trombocyterna uppfattar då detta som en kärlskada och aktiverar 

koagulationssystemet som skapar en tromb, vilken kan ockludera kärlet (Erlinge, 2010). 

Vid STEMI uppstår en total ocklusion när tromben ockluderar hela kärlet, medan vid 

NSTEMI är kärlet delvis ockluderat (Erlinge, 2010; Held, 2018). Kriterierna för att sätta 

diagnosen AKS är förhöjt TroponinT, som är en kardiell biomarkör, i kombination med 

något av följande kriterier; symtom på ischemi såsom bröstsmärta, ST-T-vågs-

förändringar, Q-våg eller nytt vänstersidigt skänkelblock på EKG (elektrokardiogram), 
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bilder förenliga med förlust av livskraftigt myokard eller nedsatt väggrörlighet i 

myokardiet (Roffi et al., 2015). I efterförloppet av en AKS kan patienter drabbas av 

vänster- och/eller högerkammardysfunktion. Vid tidigt insättande av behandling kan 

vänsterkammarfunktionen förbättras snabbt, men det kan ta flera veckor innan 

vänsterkammaren återhämtar sig och i vissa fall blir dysfunktionen ihållande. En vanlig 

komplikationen efter AKS är hjärtsvikt där vänsterkammardysfunktion är den vanligaste 

orsaken men det kan även bero på arytmier, mekaniska fel eller klaffel (Ibanez et al., 2017; 

Roffi et al., 2015). 

 

Riskfaktorer 

 

Riskfaktorer för AKS delas in i icke påverkbara riskfaktorer, såsom ålder, manligt kön och 

hereditet samt i påverkbara riskfaktorer, vilka är de riskfaktorer som det 

sekundärpreventiva arbetet riktar in sig på (Persson & Stagmo, 2017). Med 

sekundärprevention vid AKS menas de åtgärder som bör genomföras för att motverka ett 

återinsjuknande och omfattar såväl farmakologiska åtgärder som livsstilsförändringar 

(Roffi et al., 2015). Det finns idag en vetskap om att kardiovaskulär sekundärprevention är 

av stor vikt för att förhindra nytt insjuknande i AKS och detta leder till en större 

kostnadseffektivitet för sjukvården (Nilsson, 2010; Piepoli et al., 2016). En stor studie som 

inkluderade personer med AKS och personer som inte hade någon hjärtsjukdom, visade att 

över 90 procent av alla AKS härleddes till livsstilsfaktorerna rökning, brist på fysisk 

aktivitet, osund kost och stress i kombination med biologiska faktorer såsom 

hyperlipidemi, hypertoni, övervikt och diabetes (Yusuf et al., 2004). Likartade resultat 

presenteras i sammanfattande europeiska guidelines av Piepoli et al. (2016) där de 

beskriver effekten av sekundärprevention vid AKS. De menar att 80 procent av alla AKS 

kan förhindras om effektiva åtgärder sätts in vad det gäller livsstilsfaktorer. I den senaste 

informationen från World Health Organisation [WHO] (2017) visades att riskfaktorerna 

rökning, ohälsosam diet, fetma, fysisk inaktivitet och skadligt alkoholintag spelar stor roll 

vid AKS och genom att förebygga dessa riskfaktorer kan förekomsten av kardiovaskulära 

sjukdomar minska. 

 

Rökning 

Rökning är en av det främsta riskfaktorerna för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar 

(Piepoli et al., 2016). Rökning har en protrombotisk effekt på våra kärl och därför är totalt 

rökstopp en av de viktigaste åtgärderna vid känd AKS. I en studie av Ibanez et al. (2017) 

visas en minskning i mortalitet på 36 procent hos de som slutar att röka efter att de 

drabbats av AKS. Därför förespråkas totalt rökstopp hos dessa patienter (Roffi et al., 2015) 

och det bästa är att sluta röka redan under den inneliggande vårdtiden på sjukhuset, då det 

inte finns möjlighet att röka i samma utsträckning. Patientens eventuella behov av att sluta 

röka är en åtgärd som bör följas upp efter att patienten skrivits ut från sjukhuset (Ibanez et 

al., 2017). 

 

Hypertoni 

Hos flertalet patienter finns ingen bakomliggande orsak som kan förklara att patienter 

drabbas av hypertoni, men ofta ses hypertoni förekomma tillsammans med flera andra 

riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom. Enligt litteraturen leder ett högt blodtryck till en 

generell åderförkalkning i kroppen samtidigt som det har en tryck- och hormonrelaterad 

påverkan på hjärt- och kärlsystemet. Genom ökad kärlstelhet i artärerna till följd av 

hypertonin ökar risken att utveckla ateroskleros (Nyström, 2010a). Definitionen av 

hypertoni är ett systoliskt blodtryck ≥ 140 mm Hg och/eller ett diastoliskt blodtryck ≥ 90 
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mm Hg (Mancia et al., 2013). Förekomsten av hypertoni i Europa ligger på 30 -40 procent 

hos vuxna människor över 18 år och prevalensen ökar kraftigt med stigande ålder. Personer 

med hypertoni löper större risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar, hjärtsvikt, 

cerebrovaskulära sjukdomar, perifer kärlsjukdom, kronisk njursvikt och förmaksflimmer 

(Piepoli et al., 2016). 

 

Diabetes 

Hur hög risken är att drabbas av diabetes beror till viss del på gener och hereditet men en 

betydande orsak är en ohälsosam livsstil (Östgren, 2010). Diabetes innebär dels att 

bukspottkörteln endast producerar lite eller inget insulin alls eller att kroppen har en 

minskad förmåga att svara på insulinet i blodet. Diabetes delas in i typ-1 och typ-2, där 

typ-1 innebär att kroppens egen insulinproduktion nästan eller helt har slutat och denna typ 

är en autoimmun sjukdom som till sist leder till en total insulinbrist. Typ-2 innebär att 

cellernas känslighet för insulin är nedsatt, så kallad insulinresistens. Kroppen försöker i 

början att kompensera för detta och då stiger både blodsockernivåerna samt 

insulinnivåerna. Dock leder det till att bukspottskörteln så småningom inte klarar av att 

producera tillräckligt med insulin vilket leder till höjning av blodsockernivåerna (Östgren, 

2010). Insulinresistens medför en ökad risk för att drabbas av AKS då det finns tydliga 

samband mellan ett förhöjt långtidssocker (glykerat hemoglobin) och förändringar i 

kroppens blodkärl, genom endoteldysfunktion och inflammation i kärlväggen. 

Kärlförändringar på grund av ateroskleros ses mycket tidigare och är ofta mer aggressiva 

hos personer som har diabetes (Rydén et al., 2013; Östgren, 2010). Patienter som har en 

diabetes lider ofta av en tyst kranskärlssjukdom, det vill säga de har inga symtom (Rydén 

et al., 2013). Målvärdet vid diabetes och samtidig AKS är att långtidssockret (HbA1c) skall 

ligga på mindre än sju procent, vilket innebär mindre än 53 mmol/mol (Piepoli, 2016). 

 

Hyperlipidemi  

Nivåerna av kolesterol i kroppen påverkas av vad vi äter men även av våra arvsanlag 

(Wiklund, 2010). Den ökade risken för AKS beror på att det skadliga kolesterolet low-

density lipoprotein (LDL) framför allt i oxiderad form, påverkar utvecklingen av 

ateroskleros på flera sätt (Jonasson, 2010; Persson & Stagmo, 2017). Kolesterol kan vara 

vävnadsskadande och skada endotelfunktionen vilket leder till ökad risk för ruptur i 

instabila plack i blodkärlen (Jonasson, 2010). En studie visar vikten av tidigt insättande av 

högdos statin. Målet är att sänka LDL-värdet med 50 procent eller få värdet mindre än 1,8 

mmol/l. Uppnås inte detta kan tillägg av Ezetimib behövas göras (Roffi et al., 2015). 

 

Kost 

Enligt European Society of Cardiology [ESC] (2015) guidelines rekommenderas patienter 

med AKS få råd om en hälsosam diet för att på så vis påverka sina riskfaktorer såsom 

bukfetma, övervikt och diabetes (Roffi et al., 2015). En viktig del är att minska intaget av 

transfetter i kosten då de bidrar till att öka totalkolesterolet och minska det goda high-

density lipoprotein (HDL) kolesterolet i blodet (Piepoli et al., 2016). I de gällande 

europeiska riktlinjerna förespråkas medelhavskost. Då rekommenderas att endast tio 

procent av det totala kaloriintaget under en dag bör vara mättat fett och största delen av 

fettet bör istället vara fleromättat. Vidare bör saltintaget begränsas till mindre än fem gram, 

fiberintaget bör ligga mellan 30- 45 gram samt intaget av frukt och grönsaker bör överstiga 

400 gram dagligen. Det skall enligt dessa riktlinjer även ätas 30 gram osaltade nötter per 

dag och fisk en till två gånger per vecka samt alkoholintaget bör begränsas till maximum 

20 gram alkohol för män och hälften så mycket för kvinnor dagligen (Ibanez et al., 2017). 
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Övervikt 

De europeiska riktlinjerna rekommenderar att patienter med AKS bör ligga på body mass 

index (BMI) lika med eller mindre än 25, då all dödlighet oavsett orsak ökar med BMI 

över 25. Det är det abdominala fettet som är det farliga fettet och en viktnedgång är alltid 

gynnsam hos dessa patienter (Ibanez et al., 2017). Den ökade mängden fettväv runt magen 

har en stark koppling till intraabdominell fetma som kan leda till insulinresistens då 

intraabdominell fettväv dräneras venöst direkt till levern. Den förhöjda koncentrationen av 

fettsyror som då uppstår till levern kan indirekt ge upphov till ökad glukosproduktion. 

Övervikt eller bukfetma ingår i det som kallas det metabola syndromet. Metabola 

syndromet är en samling av flera sjukdomar och riskfaktorer som tillsammans bidrar till en 

ökad risk för AKS (Nyström, 2010b). 
 
Fysisk inaktivitet 

En stillasittande livsstil är en av de största riskfaktorerna då den bidrar till ökad risk att 

utveckla andra riskfaktorer för AKS som till exempel övervikt (Ibanez et al., 2017; 

Nyström, 2010b). Fysisk aktivitet har en positiv effekt på flera av riskfaktorerna för AKS, 

bland annat på blodtryck, blodfetter, kroppsvikt samt blodsocker (Ibanez et al., 2017). 

Genom att få möjlighet att delta i organiserad fysisk träning, som till exempel 

hjärtrehabiliteringsprogram ökar chanserna för förbättrade resultat för patienten (Piepoli et 

al., 2016). En studie av Anderson et al. (2016) visade på 22 procents minskning av 

hjärtdödlighet, hos patienter som drabbats av AKS, om de deltog i träningsprogram som ett 

led i sin hjärtrehabilitering. Vid uttalad trötthet, andfåddhet samt tecken på kärlkramp skall 

det betraktas som varningssignaler och leda till en stunds vila, men patienterna skall inte 

vara rädda för att anstränga sig utan snarare uppmanas till det (Persson & Stagmo, 2017). I 

ESC guidelines Roffi et al. (2015) rekommenderas fysisk träning minst tre dagar i veckan 

minst 30 minuter varje gång. 

 

Psykosocial ohälsa 

Enligt Persson och Stagmo (2017) påverkar psykosociala faktorer såsom låg utbildning, låg 

inkomst, många och täta byten av arbetsplats samt långvarigt skiftarbete risken för AKS då 

det bidrar till en negativ stress. När det gäller kvinnor kan även konflikter med kollegor 

och/eller överordnad ge en ökad risk att drabbas. Negativ stress, stress som beror på en 

otillfredsställelse i tillvaron, till exempel i familjelivet eller på arbetet kan vara en 

riskfaktor för AKS. Något som setts ge en negativ stress i arbetslivet och som kan påverka 

den ökade risken för AKS är bristande medinflytande i kombination med stort ansvar och 

höga krav, samtidigt som möjligheten att själv påverka arbetets innehåll och hur det utförs 

inte finns (Persson & Stagmo, 2017). I en studie av Figueiredo, Silva, Pereira, och de 

Oliveira (2017) påvisades att 23 procent av patienter med AKS även uppfyllde kriterierna 

för major depressive disorder (MDD) vilket påvisar ett samband mellan depression och 

inträffandet av AKS. Det finns även beskrivet i en studie av Monzani et al. (2018) att 

ångest, depression och oro kan ha negativ inverkan på livsstilsförändringar efter 

genomgången AKS. 

 

Behandling 

 

Farmakologisk behandling 

Om transporttiden in till sjukhuset överstiger tre timmar och patienten uppvisar tecken på 

en STEMI, samt smärtan inte varat i mer än två till tre timmar används oftast trombolys. 

Läkemedel ges då intravenöst som har till uppgift att tunna ut blodet och bidra till att 

tromben i kärlet löses upp (Erlinge, 2010; Svensson, 2010). Vid NSTEMI ges 

https://www.zotero.org/google-docs/?KMSNns
https://www.zotero.org/google-docs/?KMSNns


 
 

5 
 

Fondaparinux, som är ett antitrombotiskt läkemedel, subkutant innan revaskularisering 

genomförts (Roffi et al., 2015). Den farmakologiska behandlingen efter genomgången 

AKS består av acetylsalicylsyra (ASA), P2Y12- hämmare Ticagrelor alternativt 

Klopidogrel eller Prasugrel samt lipidsänkande läkemedel. ASA samt P2Y12- hämmare 

minskar trombocyternas förmåga att fästa i varandra och motverkar på så vis att proppar 

bildas. ASA-behandlingen är livslång och behandlingen med P2Y12-hämmare skall pågå 

upp till ett år efter AKS (Ibanez et al., 2017; Persson & Stagmo, 2017). Hos patienter med 

kända gastrointestinala besvär är även en protonpumpshämmare att föredra under tiden för 

dubbel trombocythämning (Ibanez et al., 2017). Vid hjärtsvikt och/eller nedsatt 

vänsterkammarfunktion finns indikation för peroral betablockerare (Ibanez et al., 2017). 

Lipidsänkande behandling är behandling med statiner som sänker LDL och samtidigt i 

varierad grad höjer HDL. I de flesta fall bör även angiotensinkonverterande enzym-

hämmare (ACE- hämmare) övervägas då det har en blodtryckssänkande effekt (Erlinge, 

2010; Ibanez et al., 2017; Persson & Stagmo, 2017). 

 

Icke farmakologisk behandling 

Vid AKS genomförs oftast en kranskärlsröntgen som leder till en perkutan 

kranskärlsintervention (PCI) och vid konstaterad koronar flerkärlssjuka på 

kranskärlsröntgen bör coronary artery bypass graft (CABG) övervägas (Roffi et al., 2015). 

Vid STEMI är PCI alltid förstahandsvalet om transporttiden till kranskärlsröntgen är 

mindre än tre timmar och vid NSTEMI bör kranskärlsröntgen genomföras inom det första 

dygnet från ankomst till sjukhuset (Roffi et al., 2015). Vid PCI används en guidekateter för 

att ta sig till det ockluderade kärlet. Via denna guidekateter förs en tunn metalledare ut 

förbi stenosen och därefter vidgas stenosen med hjälp av en ballong som förs ut på ledaren 

och blåses upp. Därefter läggs i de flesta fall en stent (metallcylinder) på plats för att hålla 

kärlet öppet. CABG är ett större ingrepp där sternum öppnas på längden och kärl används 

för att leda blodet förbi långsträckta sjuka kärlområden (Erlinge, 2010). 

 

Sekundärprevention 

 

Sekundärprevention efter AKS är något som initieras på avdelningen när patienten är 

inneliggande men det viktiga arbetet för bättre levnadsvanor börjar när patienten skrivs ut 

från sjukhuset. Då är det viktigt att det finns ett team av läkare, specialistsjuksköterska, 

fysioterapeut, farmaceut och dietist som kan hjälpa patienten till en livslång förändring 

med hjälp av motivation och uppföljning (Ibanez et al., 2017). Roffi et al. (2015) 

poängterar att sekundärpreventiva rehabiliteringsprogram, för patienter med AKS, 

förbättrar följsamheten av de livsstilsförändringar som rekommenderas. I en svensk studie 

undersöktes det hur följsamheten var till de sekundärpreventiva råden gällande blodtryck, 

fysisk aktivitet, kolesterolvärde, rökstopp, blodsockervärden samt läkemedelsbehandling. 

Resultatet i studien visade att endast 3,5 procent av deltagarna uppnådde samtliga mål för 

sekundärprevention två år efter att de haft sin AKS- händelse (Ergatoudes et al., 2016). 

Ögmundsdottir Michelsen et al. (2018) beskrev ett annorlunda resultat i en annan svensk 

studie angående uppföljning samt följsamhet av sekundärpreventiva åtgärder efter AKS. 

Resultatet där visade att ett år efter AKS- händelsen hade deltagarna i gruppen som var 

knutna till hjärtkliniken och hade återbesök hos hjärtsjuksköterska bättre resultat på 

systoliskt blodtryck, totalkolesterol och LDL jämfört med patienter som hade traditionell 

uppföljning med läkare och uppföljning i Primärvården. Även fler patienter slutade att röka 

i den gruppen och fler deltog i den träning som fysioterapeuter höll på sjukhuset. Det sågs 

däremot ingen skillnad på följsamheten till läkemedelsbehandlingen eller antalet 

återinläggningar för kardiovaskulära händelser (Ögmundsdottir Michelsen et al., 2018). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Angiotensinkonverterande_enzym
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Dessutom beskriver Chow et al. (2010) i en stor studie med patienter och AKS, att 

livsstilen spelade en stor roll vid risken för återinsjuknande samt att läkemedel inte kan 

ersätta livsstilsförändringar. Risken för att åter drabbas av AKS var nästan fyra gånger 

lägre för de patienter som ändrade sin livsstil jämfört med de som inte klarade av att ändra 

sina vanor. En tidig och tydlig information till patienter som drabbats av AKS var därför av 

stor vikt för att främja förekomsten av livsstilsförändringar (Chow et al., 2010). I en 

långtidsstudie där personcentrerad vård implementerats i vården efter att patienter drabbats 

av AKS, sågs en signifikant förbättring i interventionsgruppen. De patienterna skattade sin 

egen förmåga att hantera sin sjukdom högre jämfört med den gruppen som fick sedvanlig 

uppföljning (Fors, Swedberg, Ulin, Wolf & Ekman, 2017). 

 

Värdet av att ge patientinformation 

 

En studie visade att patienter som haft en STEMI oftast fick sin hjärtinfarktdiagnos direkt, 

innan de genomgick PCI medan NSTEMI-patienter oftare fick sin diagnos senare under 

vårdförloppet. Dock fanns det i båda grupperna en viss osäkerhet kring om de verkligen 

haft en hjärtinfarkt (Dullaghan et al., 2014). I en studie av Perk et al. (2014) finns det 

beskrivet att många patienter som genomgått PCI, ansåg att de var botade och därför inte 

behövde göra några livsstilsförändringar. De hade inga symptom kvar och de hade fått 

uppfattningen att förträngningarna i kranskärlen var åtgärdade och att de nu var friska. I en 

annan studie fanns resultat som belyste patienternas önskan och behov av information 

innan de skrevs ut från sjukhuset (Smith & Liles, 2007). Behov av personligt anpassad 

utbildning och information om orsaker till sjukdomen, riskfaktorer och 

livsstilsförändringar är av vikt både till patienter samt närstående då de närstående har 

påverkan på patienternas (o-)hälsosamma livsstil (Nicolai, 2018). I Patientlagen 

(2014:821) står det skrivet att patienten ska få en sammanfattad information angående den 

vård och behandling denne fått under sin tid inom slutenvården. Denna information ska 

vara anpassad efter personens ålder, erfarenhet, mognad, språkliga förmåga samt efter 

andra individuella förutsättningar. De finns även de personer som inte vill ha information 

och det ska också respekteras (SFS, 2014:821, kap 3). I litteraturen beskrivs vikten av att 

patienter som genomgått AKS skall erhålla tydlig information om sin sjukdom, läkemedel 

samt rådgivning om aktuella riskfaktorer, inför utskrivning från sjukhuset (Persson & 

Stagmo, 2017). Det finns flera studier som påvisat att en tidig och målinriktad information 

till patienter som drabbats av AKS gör dem medvetna om sina hälsorisker vilket leder till 

ett hälsosammare liv och en minskning av risken för ett återinsjuknande (Chow et al., 

2010; Lau-Walker, Landy & Murrells, 2016; Park, Song & Jeong, 2017). 

 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser 

 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2017) finns sjuksköterskans sex 

kärnkompetenser presenterade. De finns som stöd för sjuksköterskan i det dagliga 

omvårdnadsarbetet med patienten och innefattar teamarbete, kvalitetsutveckling, 

informations- och kommunikationsteknik, personcentrerad vård, säker vård samt 

evidensbaserad vård. Den teoretiska utgångspunkten i detta självständiga arbete grundar 

sig i kärnkompetenserna säker vård och evidensbaserad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Teamarbete 

För att få en bra vård för patienten krävs ett välfungerande team där allas specifika 

kompetens används fullt ut och patienten uppmuntras till delaktighet. Dialogen i teamet är 

https://www.zotero.org/google-docs/?cnhGin
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Landy%2C+Anne
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en grundförutsättning för ett gott samarbete och att arbeta prestigelöst med tydliga mål, då 

kan gruppen ta sig längre än med endast den individuella prestationen (Carlström, 

Kvarnström & Sandberg, 2013). 

 

Kvalitetsutveckling 

Specialistsjuksköterskan har en viktig del i kvalitetsutvecklingen och förbättringsarbete 

inom hälso- och sjukvården. Med sin specifika kompetens bidrar specialistsjuksköterskan 

till förbättringar i vården för patienten. De nationella kvalitetsregistren samlar värdefull 

information om den specifika verksamheten och kan användas för att förbättra hälso- och 

sjukvården (Hommel, Idvall & Andersson, 2013). Inom hjärtsjukvården i Sverige finns 

Swedeheart som är ett kvalitetsregister som används för att förbättra och utveckla 

evidensbaserad behandling vid akut och kronisk kranskärlssjukdom samt vid kateterburen 

eller kirurgisk klaffintervention (Swedeheart, 2018). 

 

Informations- och kommunikationsteknik 

Sävenstedt och Florin (2013) beskriver i sin bok vikten av utnyttjandet av information och 

kommunikationsteknik. I den mer avancerade hälso- och sjukvården idag behöver 

specialistsjuksköterskan kunna kommunicera med andra vårdgivare på olika vårdnivåer 

och då är ett välfungerande informationsflöde viktigt. Även patienten blir mer och mer 

delaktig i vården genom användning av olika former av informations- och 

kommunikationstekniker. 

 

Personcentrerad vård 

I litteraturen beskrivs vikten av att patienter blir involverade i sin vård och hur viktigt det 

är med ett personcentrerat förhållningssätt gentemot patienten för att uppnå så bra resultat 

som möjligt av vården (Ekman & Norberg, 2013). Personcentrerad vård är en process som 

skall hjälpa människan att se sina möjligheter även i en situation med svår sjukdom. Målet 

är att engagera patienten som en aktiv deltagare i sin vård och behandling. Patienten skall 

ses som en person inte som sin sjukdom i kontakten med sjukvården. I dagens sjukvård 

involveras oftast inte patienten i sin vård eller i planeringen av den. Tanken med 

personcentrerad vård är att det skall uppstå en ömsesidig respekt mellan patient och 

sjukvårdspersonal genom samarbetet med att utforma en hälsoplan som speglar bådas 

perspektiv (Jansson, Fors, Ekman & Ulin, 2018). Begreppet “one-size-fits-all” stämmer 

inte alltid vid information till patienter som drabbats av AKS, utan deras vård bör utformas 

individuellt och utifrån varje patients behov för att nå bäst resultat på livsstilsförändringar 

(Nicolai, 2018). Det är även viktigt att vara lyhörd och förstå patientens behov av 

information och vilken typ av information som patienten själv önskar (Mosleh, Eshah & 

Almalik, 2016). 

 

Säker vård 

Enligt Bergqvist Månsson (2016) utvecklas hälso- och sjukvården snabbt i dagens 

samhälle. Det utvecklas nya behandlingsmetoder samt läkemedel som gör att tillstånd som 

tidigare endast gått att lindra nu faktiskt går att bota. Samtidigt ökar även kunskapen om att 

vård faktiskt kan orsaka skador. Kärnkompetensen säker vård innebär att ha kunskap om 

risker som finns i vården och arbeta på ett sådant sätt att dessa risker minimeras (Bergqvist 

Månsson, 2016). Redan år 2004 startade WHO ett globalt förbättringsarbete vad gäller 

bättre patientsäkerhet genom World Alliance for Patient Saftey (WHO, 2004). År 2009 

publicerades en rad centrala begrepp inom patientsäkerhet: International Classification for 

Patient Safety (ICPS) som en del i detta arbete där säkerhet beskrivs som en minskning av 

risk för onödig skada och patientsäkerhet beskrivs som en minskning av risk för onödig 
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skada relaterat till hälso- och sjukvård (Runciman et al., 2009). Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) stärker vikten av att all sjukvårdspersonal ska jobba evidensbaserat för att på så 

sätt bidra till en säker vård för patienten. Genom sitt yrkesansvar har 

specialistsjuksköterskan en central roll inom patientsäkerheten. En viktig del för säker vård 

är att identifiera eventuella risker. Det är viktigt att risker och avvikelser rapporteras så att 

de kan analyseras, åtgärdas och sedan följas upp (Öhrn, 2013). Enligt Bergqvist Månsson 

(2016) krävs den yrkeskunskap som erhålls under grundutbildningen för att kunna bedriva 

en säker vård men den måste sedan utvecklas med tiden under det yrkesverksamma livet. 

Det behövs även andra färdigheterna som innefattar att förstå patientens behov, hantera 

stress, lösa problem och fatta beslut. Det är därför viktigt att verksamheten 

uppmärksammar och skapar förutsättningar för sin personal att ha ett kontinuerligt lärande 

(Bergqvist Månsson 2016). Verksamheten bör även kontinuerligt stämma av 

medarbetarnas kompetens samt deras behov av utbildning och på så vis skapa en bättre och 

säkrare vård, en bättre arbetsmiljö och skapa förutsättningar för medarbetare att stanna 

kvar och utvecklas med organisationen. På verksamhets- och sjukhusledningens nivå 

behövs chefer som aktivt arbetar för en säker vård genom att avsätta tid och resurser för 

utveckling och uppföljning av patientsäkerheten samt genom att arbeta aktivt med 

bemanningen på arbetsplatsen, arbetsmiljön samt främja kompetensutvecklingen bland 

medarbetarna (Bergqvist Månsson, 2016). 

 

Evidensbaserad vård 

Sjuksköterskan arbetar dagligen med att identifiera, förebygga, lindra, behandla och 

utvärdera olika typer av omvårdnadsproblem. Det är då viktigt att dessa åtgärder bygger på 

bästa tillgängliga evidens (Johansson & Wallin, 2013). En evidensbaserad vård har som 

mål att ge patienten vård utifrån bästa tillgängliga kunskap och syftar till att sjukvårdens 

resurser skall användas så effektivt som möjligt. Som sjuksköterska finns ett ansvar att 

tillämpa evidensbaserad vård för att på så vis garantera att patienterna erhåller vård utifrån 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det har tagits 

fram olika beslutsstöd för sjuksköterskan för att underlätta att arbeta evidensbaserat, till 

exempel finns det kliniska riktlinjer, PM och lokala instruktioner som stöd i arbete med 

patienten (Johansson & Wallin, 2013). I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska beskrivs sjuksköterskans ansvar att arbeta evidensbaserat. Sjuksköterskan 

ska aktivt hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde. Genom att söka information, ställa 

kritiska frågor, kritiskt värdera och sammanställa vetenskaplig litteratur. Sjuksköterskan 

ska även delta i utvecklingen och utformningen av sin arbetsplats, vara med och 

implementera bästa tillgängliga evidens samt beprövad erfarenhet i omvårdnadsprocessen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att kunna utföra ett evidensbaserat arbete 

behövs det stöd från chefer och att dessa tar en aktiv roll i arbetet samt att klimatet i 

verksamheten tillåter kritisk granskning av den egna verksamheten och möjlighet att söka 

ny kunskap. I en evidensbaserad verksamhet är det av vikt att all involverad personal 

erhåller kompetensutveckling. I dag sker en snabb utveckling inom omvårdnad och 

medicin vilket gör att det kan vara en utmaning att hålla sig uppdaterad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Kitson och Harvey (2016) är det viktigt med en 

sammanslagning av de kunskapskällor som finns att tillgå för att utveckla en 

evidensbaserad vård. Både nyanställd samt erfaren personal bör får möjlighet att reflektera 

kring sitt arbetssätt och tillsammans komma fram till hur deras kunskap kan användas på 

bästa sätt för att skapa en effektivare vård. Detta kan även göra att ny kunskap på så vis 

kommer verksamheten till gagn och kan implementeras. Det är även av stor vikt att 

kunskapen systematiskt utvärderas för att behålla ett evidensbaserat arbetssätt (Kitson & 

Harvey, 2016). 
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Sjuksköterskans kompetens och kunskapsbehov 

 

Den etiska koden för sjuksköterskor ligger som grund i sjuksköterskans yrkesutövning. I 

denna riktlinje för etiskt handlande lyfts sjuksköterskans kompetens fram och belyser 

dennes personliga ansvar att upprätthålla sin kompetens genom kontinuerligt lärande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Enligt Johansson och Wallin (2013) blir sjukvården 

mer och mer specialiserad vilket ställer höga krav på sjuksköterskan och dennes kunskap. 

Genom att ständigt hålla sig uppdaterad angående ny vetenskaplig kunskap kan 

sjuksköterskan tillämpa evidensbaserad vård i sitt dagliga arbete. Detta leder till att 

adekvata omvårdnadsåtgärder tillämpas och patienters hälsa och välbefinnande kan 

upprätthållas i möjligaste mån (Johansson & Wallin, 2013). Svensk sjuksköterskeförening 

(2016) visar på att det behövs ett ökat antal specialistutbildade sjuksköterskor med 

magister-, master- och doktorsexamen i den kliniska verksamheten som kan hjälpa till och 

ta ansvar för utvecklingen av en evidensbaserad vård och för en mer kunskapsbaserad 

omvårdnad. En studie av Mosleh, Eshah och Almalik (2016) visade på att det är 

sjuksköterskan som besitter kunskapen om riskfaktorer vid AKS och detta medför att 

sjuksköterskor är medvetna om att det inte endast räcker med läkemedel för att behandla 

riskfaktorerna. Det är viktigt att uppmärksamma patienten på vilka riskfaktorer de har och 

vilka livsstilsförändringar de behöver göra. Genom att utbilda patienter redan under deras 

vårdtid på sjukhuset kan den sekundärpreventiva vården förbättras (Eshah, 2013; Mosleh, 

Eshah & Almalik, 2016). En amerikansk studie av David, Britting och Dalton (2015) 

visade att genom att ta in en specialistutbildad sjuksköterska inom kardiologi, till det 

ordinarie teamet med läkare och sjuksköterskor sågs att färre patienter sökte på akuten igen 

inom 30 dagar efter sitt AKS. Det beskrevs även att återinläggningarna på sjukhuset blev 

färre jämfört med gruppen som behandlades av det ordinarie teamet (David, Britting & 

Dalton, 2015). 

 

Problemformulering 

 

Under de tre senaste decennierna har både insjuknandet och dödligheten i AKS minskat i 

Sverige. Detta till följd av effektivare behandlingsmöjligheter och nya läkemedel samt 

bättre sekundärpreventiva insatser där riskfaktorerna för AKS förbättrats hos patienterna. 

Det är viktigt att patienterna får målinriktad personcentrerad information angående 

sekundärpreventiva råd tidigt i sitt sjukdomsförlopp, efter att ha drabbats av AKS. Detta 

för att de på så sätt ska bli medvetna om och kunna förebygga sina riskfaktorer samt 

minska risken för återinsjuknande. Sjukvården blir alltmer specialiserad vilket ställer höga 

krav på sjuksköterskan och dennes kunskap. I den etiska koden för sjuksköterskor lyfts 

sjuksköterskans kompetens fram och belyser dennes personliga ansvar att upprätthålla sin 

kompetens genom kontinuerligt lärande. Genom att ständigt hålla sig uppdaterad angående 

ny kunskap kan sjuksköterskan tillämpa evidensbaserad vård i sitt dagliga arbete och på så 

sätt bidra till säker vård. Detta leder till att adekvata omvårdnadsåtgärder kan tillämpas och 

patienters hälsa och välbefinnande kan upprätthållas i möjligaste mån. 

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors behov av kunskap för att kunna ge 

information om riskfaktorer till patienter som drabbats av akut koronart syndrom. 
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METOD 

 

Ansats och design 

 

Utifrån syftet valdes en intervjustudie med en kvalitativ ansats. Kvalitativa studier brukar 

ses som beskrivande och grundar sig inom antropologin, sociologin och psykologin. Vid 

kvalitativ forskning används en process som baseras på erfarenhet, en så kallad induktiv 

forskningsprocess. Forskarna börjar då observera fenomen och gör sedan förutsägelser 

baserade på observationer som blir mer generaliserade (Polit & Beck, 2017).  

 

En deskriptiv design valdes då syftet var att beskriva och dokumentera ett fenomen så som 

det är och upplevs av den som blir intervjuad. För att erhålla en förståelse för 

sjuksköterskornas upplevelser och erfarenhet användes metoden intervjustudie. Vid 

intervjuer kan nyanser i tonfall fångas upp, vilket det inte kan via till exempel enkäter 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017; Polit & Beck, 2017). Intervjustudier ger även 

möjlighet att undersöka personers tankar och känslor (Polit & Beck, 2017). Målet är att 

specifika beskrivningar av situationer och handlingar skall lyftas fram och inte allmänna 

åsikter. Meningen är att skapa en kunskap om det aktuella ämnet genom en interaktion 

mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter 

att intervjuerna genomförts skall de sammanställas i ett resultat.  

 

Urval 

 

Författarna gjorde ett så kallat bekvämlighetsurval, bland sjuksköterskor på kardiologiska 

avdelningar, på två sjukhus i södra Sverige. Med bekvämlighetsurval menas att de som 

inkluderas i studien bedöms kunna ha erfarenhet av det ämne som studeras samt befinner 

sig i den omgivning där studien skall genomföras. För att få en så bra information som 

möjligt från sjuksköterskorna som intervjuades till denna studie var det viktigt att de som 

tillfrågades hade egen erfarenhet av det som studerades, ett så kallat strategiskt urval 

(Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2017).  

 

Inklusionskriterierna var legitimerade sjuksköterskor i olika åldrar som arbetat minst sex 

månader på en kardiologisk avdelning. Alla informanter som sedan inkluderades i studien 

var kvinnor och medianåldern var 26 år och rangen var 35 år. Medelvärdet för 

arbetslivserfarenhet som sjuksköterskor var nio år och erfarenheten av att arbeta på en 

kardiologisk avdelning som sjuksköterska sträckte sig från sju månader till 18 år. Av de 

nio informanterna arbetade fyra av dem på Hjärtintensiven (HIA) och övriga arbetade på 

en allmän kardiologisk avdelning. 

 

Datainsamling 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide utformades (Bilaga A) av författarna med stöd av Polit och Beck (2017). 

Den innehöll frågor som svarade upp mot syftet med studien genom öppna 

semistrukturerade frågor med följdfrågor. Dessa behövde inte tas i den ordning de stod 

utan anpassades efter det som kom fram vid intervjun. Detta gav informanterna en 

möjlighet att svara fritt och använda sina egna ord utifrån den intervjuguide som användes. 

Vid semistrukturerade intervjuer tillåts informanten att beskriva sina erfarenheter och hur 

de upplever ämnet som är aktuellt och författarna tillåts styra frågorna mot det som är 

relevant i ämnet (Polit & Beck, 2017).  
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Genomförande 

Efter att tillstånd inhämtats från verksamhetschefen på respektive sjukhus kontaktades nio 

sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna. Alla deltagarna tillfrågades muntligt av 

författarna och var positivt inställda till att delta i studien. Författarna genomförde 

intervjuerna var för sig på respektive arbetsplats. De flesta intervjuerna genomfördes i 

anslutning till arbetsplatsen i en lugn och bra atmosfär där förutsättningarna var så 

optimala som möjligt för att få en djup och innehållsrik intervju (Danielson, 2017). En av 

intervjuerna genomfördes hemma hos en av informanterna. Författarna hade i åtanke att 

inkludera ytterligare deltagare vid behov. För att bedöma intervjuguidens relevans 

genomfördes en pilotintervju innan studien påbörjades, denna inkluderades senare i 

studien. Intervjuerna blev totalt nio stycken och spelades in med hjälp av en digital 

ljudupptagningsutrustning, intervjuerna varade mellan fyra minuter och 49 sekunder till 11 

minuter och 27 sekunder. 

 

Databearbetning och dataanalys 

 

Bearbetningen av materialet gjordes med hjälp av innehållsanalys. Analysarbetet 

genomförde författarna tillsammans för att finna det manifesta innehållet vilket syftar till 

att belysa det uppenbara och textnära innehållet på en beskrivande nivå (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2017). Alla intervjuer transkriberades sedan ordagrant och lästes 

upprepade gånger av båda författarna. De transkriberade intervjuerna lästes igenom noga 

för att hitta skillnader och likheter i materialet. Meningsbärande enheter identifierades i 

texten och togs ut som meningsenheter. För att lättare kunna hantera meningsenheterna 

kondenserades materialet ytterligare till kondenserade meningsenheter. Dessa ombildades 

sedan till en kod som kort beskrev meningsenheten. Koder som sedan hade liknande 

innehåll delades in i olika underkategorier som därefter sammanfördes in i kategorier 

(Bilaga B)(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017; Polit & Beck, 2017). I Tabell 1 nedan 

ses exempel på tre meningsbärande enheter som kondenserats och försetts med kod enligt 

ovan beskrivna tillvägagångssätt. Innehållsanalys anses av Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) vara en bra metod för att analysera intervjuer då det enligt dem ger en 

mer kompakt och förtydligande bild av det stora material som framkommer vid intervjuer. 

Det ger en bättre överblick av det som är väsentligt.  
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Tabell 1. Exempel på kondensering och kodning av meningsbärande enheter. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

…att jag känner 

att..jag skulle 

behöva mer 

kunskap för att ge 

rätt information 

till patienterna, 

sen att man 

behöver tid också 

för att det… 

Behöver mer 

kunskap och tid 

för att ge rätt 

information till 

patienterna.  

Är i behov 

av mer 

kunskap 

Kunskapsbehov 

i form av 

utbildning 

Behov av 

kunskap men 

arbetsmiljön 

begränsar 

möjligheterna 

för fortbildning 

Jag tror att vi 

behöver bli bättre 

på att anpassa 

informationen till 

personen…och 

kanske mer på ett 

strukturerat sätt 

än vad som görs 

idag 

Bättre på att 

strukturera och 

individanpassa 

informationen 

Saknas 

strukturerad

e och 

individanpa

ssad 

information 

Avsaknad av 

struktur på 

avdelning 

Kunskap finns 

men bristande 

organisatoriska 

strukturer 

försvårar 

informationsflöd

et 

Just att informera 

om riskfaktorer 

såsom rökning 

och vikten av kost 

och att de får 

hjälp...hur de ska 

göra...så 

rökavvänjning, 

kostförslag, 

motionsförslag 

som passar dom. 

Ge 

individanpassad 

information om 

rökavvänjning, 

kost och motion 

Information 

om rökning, 

kost och 

motion 

Behov av 

kunskap om 

riskfaktorer samt 

om de 

livsstilsfaktorer 

som behöver 

förändras 

Sjuksköterskans 

behov av 

kunskap för att 

kunna ge en 

säker vård 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

Begrepp som används för att beskriva trovärdigheten inom kvalitativ forskning är 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

För att resultat skall kunna anses trovärdiga är avsikten att lyfta fram det som är 

representativt eller typiskt för syftet. Vid intervjustudier blir informanternas deltagande 

automatiskt då informanten är en del av processen. Det är intervjupersonens åsikter som 

skulle komma fram (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017; Polit & Beck, 2017). 

Trovärdigheten är viktig inom forskning, det är viktigt att arbeta noggrant med insamlat 

material för att på så sätt få fram verkligheten av det som studeras för att sedan kunna 

redovisa det som framkommer under studiens gång. Tanken är inte att generalisera men det 

är önskvärt att samla in tillräckligt mycket data för att resultat i arbeten möjligen ska kunna 
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tillämpas bland andra grupper (Polit & Beck, 2017). Författare kan ha en uppfattning om 

överförbarheten men huruvida möjligheten att materialet är överförbart bedöms sedan av 

läsaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017; Polit & Beck, 2017). För att skapa en 

tillförlitlighet i resultat eftersträvas att studier är noga planerade och väl genomförda 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

 

Forskningsetisk övervägande 

 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades från Sophiahemmet Högskolas etiska råd samt 

från respektive verksamhetschef på de avdelningar där intervjuerna ämnades utföras. Ett 

skriftligt samtycke inhämtades till att studien genomfördes på deras klinik (Bilaga C). I 

enlighet med informationskravet informerades studiedeltagarna om studiens syfte samt 

utformning både muntligt och skriftligt (Bilaga D) (Vetenskapsrådet, 2018). De 

informerades även om att deras deltagande var frivilligt och att de närsomhelst kunde 

avbryta sitt deltagande, detta enligt lagen om etikprövning SFS 2003:460. Vid 

omvårdnadsforskning är det viktigt med informerat samtycke, där studiedeltagarna ges 

information om studien som möjliggör ett samtycke eller ett avböjande för deltagande i 

studien (Vetenskapsrådet, 2018; Polit & Beck, 2017).  

 

All data behandlades konfidentiellt enligt konfidentialitetskravet. All insamlad data som 

kunde identifiera personer sparades och förvarades på ett så säkert sätt som möjligt under 

studiens gång, så att utomstående inte skulle kunna identifiera personer som deltagit. När 

intervjuerna var transkriberade raderades allt inspelat material. I enlighet med 

nyttjandekravet fördes inte det insamlade material vidare för andra ändamål än det 

tilltänkta (Vetenskapsrådet, 2018). För att i största mån respektera studiedeltagarnas 

privatliv utlovades sekretess samt tystnadsplikt.  

 

Studiedeltagarna erbjöds att ta del av uppsatsen när den var klar och de informerades om 

att de under studiens gång kunde framföra klagomål och dylikt (Polit & Beck, 2017). Ett 

etiskt övervägande gjordes med tanke på det faktum att intervjuerna genomfördes på 

författarnas egna arbetsplatser samt berörde frågor om kunskapsnivå hos de som blev 

intervjuade. Risken fanns att intervjupersonerna inte vågade vara helt uppriktiga i sina svar 

eller kände att deras kunskap ifrågasattes men författarna hade en förhoppning om att 

intervjupersonerna skulle se intervjuerna som en möjlighet till förbättringsarbete på 

respektive arbetsplats vad gäller arbetet med patienternas riskfaktorer redan vid 

inneliggande vård (Polit & Beck, 2017). 

 

 

RESULTAT 

 

Innehållsanalysen resulterade i underkategorier och kategorier och visas i Tabell 2. All 

data kondenserades ner till tre kategorier. Den första kategorien arbetsmiljön begränsar 

möjligheterna för fortbildning trots att det finns ett behov utkristalliserade sig av de fyra 

underkategorierna önskemål om utbildning, kunskapsbehov i form av utbildning, kunskap 

baserad på erfarenhet samt avsaknad av utbildning. Den andra kategorien kunskap finns 

men bristande organisatoriska strukturer försvårar baserades på underkategorierna 

bristande rutiner påverkar sjuksköterskans möjlighet att ge information till patienter och 

avsaknad av struktur på avdelningen. Den tredje och sista kategorien sjuksköterskans 

behov av kunskap för att kunna ge en säker vård bygger på underkategorierna värdet av att 

ha kunskap för att kunna svara på patienternas frågor, värdet av kunskap om patienten för 



 
 

14 
 

att kunna individanpassa informationen samt värdet av kunskap om riskfaktorer samt om 

de livsstilsfaktorer som behöver förändras. 

 

Tabell 2. Underkategorier och kategorier 

Underkategori Kategori 

Önskemål om utbildning 

 

Kunskapsbehov i form av 

utbildning 

 

Kunskap baserad på 

erfarenhet  

 

Avsaknad av utbildning 

Behov av kunskap men arbetsmiljön begränsar 

möjligheterna för fortbildning 

Bristande rutiner påverkar 

sjuksköterskans möjlighet att 

ge information till patienter  

 

Avsaknad av struktur på 

avdelning 

Kunskap finns men bristande organisatoriska strukturer 

försvårar informationsflödet 

Behov av kunskap för att 

kunna svara på patienternas 

frågor 

 

Behov av kunskap om 

patienten för att kunna 

individanpassa informationen 

 

Behov av kunskap om 

riskfaktorer samt om de 

livsstilsfaktorer som behöver 

förändras 

Sjuksköterskans behov av kunskap för att kunna ge en 

säker vård 

 

Behov av kunskap men arbetsmiljön begränsar möjligheterna för fortbildning 

 

Sjuksköterskorna i studien beskrev att de kände ett behov av utökad kunskap inom 

kardiologi för att på så vis kunna förmedla rätt information till sina patienter. 

Sjuksköterskorna önskade mer utbildningen i form av högskoleutbildning och/eller 

internutbildningar för att fördjupa sina kunskaper.  

 

Önskemål om utbildning 

Flertalet av informanterna hade varit på någon form av mindre internutbildning via sin 

avdelning men de efterlyste mer utbildning. Upplevelsen var generellt sett hos 

informanterna att de hade föredragit någon form av vidareutbildning inom kardiologi 

genom högskoleutbildning men att de skulle vara glada oavsett vilken utbildning som 

erbjöds. När internutbildningar hölls fanns det inte alltid möjligt att gå ifrån arbetet ute på 

avdelningen för att delta i utbildningen. Det fanns inte avsatt specifik tid till dessa 

internutbildningar utan deltagande blev beroende på vilken arbetsbelastning som var på 

avdelningen. Dessa interna utbildningar var inte heller obligatoriska vilket innebar att om 
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informanten inte var på arbetet den dagen så togs beslutet oftast att inte delta vid detta 

utbildningstillfälle.  

 

“Jag skulle jättegärna få högskolepoäng i det…” 

 

“…man är glad för vilken utbildning man får helt enkelt. Man är inte så kräsen” 

 

Någon informant upplevde att ålder spelade en viss roll för vilken utbildningsnivå som 

kunde anses lämplig. Här fanns upplevelsen av att en högskoleutbildning hade varit det 

bästa men att en högre ålder på sjuksköterskan, gjorde att det kändes mer rimligt med att 

erhålla någon form av internutbildning istället. 

 

“Generellt sett så tycker jag att det ska vara en högskoleutbildning men eftersom 

jag är så pass gammal som jag är kan jag tycka att för mig personligen är det nog 

lämpligare med en internutbildning” 

 

Kunskapsbehov i form av utbildning 

Högskoleutbildning var inget som generellt erbjöds till sjuksköterskorna på de avdelningar 

där studien genomfördes. Ett fåtal av informanterna visste dock att det fanns 

högskoleutbildningar som kunde erbjudas via deras arbetsgivare. Dessa utbildningar 

omfattade kurser på högskola inom arytmi samt ischemisk hjärtsjukdom. Dock fanns 

upplevelsen av att det var de som jobbat flera år på avdelningen som fick erbjudande om 

dessa utbildningar och inte de som kom som nya sjuksköterskor på avdelningen.  

 

“Vi har utbildningar på avdelningen, mindre, men rent poängmässigt 

högskolepoäng är det ju ingenting som jag vet.” 

 

 “Ischemisk hjärtsjukvård och det är oftast dom som har jobbat lite längre som får 

gå denna utbildning” 

 

Kunskap baserad på erfarenhet 

Här framkom åsikten att den information som gavs till patienterna angående riskfaktorer 

vid AKS på vårdavdelningen ofta berodde på vilken sjuksköterska som arbetade. Deras 

individuella kunskap och tidigare erfarenheter styrde vilken sorts information som 

patienten erhöll. Någon informant påtalade att det var nog inte så mycket information som 

gavs till patienten på vårdavdelningen. 

 

“ ...så det blir lite beroendes på den som jobbar som sagt vad den kanske har för 

erfarenhet och vad den tycker är bra information…” 

 

Avsaknad av utbildning 

Flertalet av informanterna uppgav att de inte blivit erbjudna någon form av 

högskoleutbildning inom kardiologi och att detta var något som de saknade. Värdet av att 

ha kunskap för att ge rätt information till patienterna som drabbats av AKS beskrevs vid 

intervjuerna. Någon beskrev att kunskapen de hade om riskfaktorer vid AKS kom från när 

de utförde sin bredvidgång på hjärtavdelningen de började på, inte via någon form av 

utbildning.  

 

“…att jag känner att..jag skulle behöva mer kunskap för att ge rätt information till 

patienterna, sen att man behöver tid också för att det…”  
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“Nä, inte inom just kardiologi, jag har lärt mig alltså när jag blev upplärd på 

hjärtinstensiven” 

 

Någon informant beskrev att hon fått avslag på en förfrågan om att få läsa upp 

omvårdnadsprogram med inriktning kardiologi. Ytterligare någon informant hade fått 

svaret från sin chef att hon själv fick ta reda på om det fanns någon högskoleutbildning om 

hon var intresserad.  

 

“Nej, jag har inte blivit erbjuden nånting om det. Jag försökte läsa upp mina 

högskol…omvårdnadsprogram med inriktning kardiologi men det fick jag avslag 

på.” 

 

“Jag vet faktiskt inte, hen har sagt att jag ska ta reda på det själv om jag är 

intresserad.” 

 

Kunskap finns men bristande organisatoriska strukturer försvårar 

informationsflödet  

 

Det framkom att sjuksköterskorna saknade tid och struktur för att informera sina patienter 

om riskfaktorer vid AKS. De visste sällan vad deras kollegor hade informerat om och var 

de skulle ta vid. 

 

Bristande rutiner påverkar sjuksköterskans möjlighet att ge information till patienter 

Vid intervjuerna framkom att flertalet av informanterna upplevde en brist på rutin på 

avdelningen som de tyckte försvårade deras arbete. De hade önskat ha en standardiserad 

vårdplan för att strukturera upp informationsgivningen till patienter om AKS. En del 

informanter pratade även om att de gärna hade haft någon form av checklista på 

avdelningen där de kunde bocka av vad som var sagts och vilken information som redan 

var given till patienterna. Numera var upplevelsen att informationen gavs kontinuerligt 

men utan struktur under vårdtiden och att det var svårt att veta vilken sorts information 

patienten redan hade erhållit av kollegor som jobbat tidigare skift.  

 

“Vi har lite dåliga alltså rutiner på exakt vad de ska få för, vi hade bättre när jag 

började, alltså något litet häfte med mat och kost och sånt som vi gav ut.” 

 

“Jag kan säga att på min enhet så saknar jag en checklista eller en..så man kan 

bocka av så att alla vet vad jag har pratat med patienten om detta så att min 

kollega som kommer efter vet det sen, kanske måste säga samma sak en gång till 

men då säger man kanske på ett annat sätt än om det var alldeles nytt.” 

 

Avsaknad av struktur på avdelningen 

Under intervjuerna framkom det även att det inte fanns någon avsatt tid för att kunna 

informera patienterna ordentligt. Under vårdtillfället uppkom sällan något naturligt tillfälle 

att ta sig tiden för en mer genomgående information till patienter som drabbats av AKS. 

Här framkom även en upplevelse av att informationen behövde struktureras upp och 

anpassas mer till varje patient. 

 

“...det är ju sällan där kanske blir något naturligt tillfälle vi alltså sa att man sätter 

sig med patienten och går igenom dom här sakerna utan det..kanske någonting som 
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behöver planeras in...och avsätta tid för under, nån gång under vårdtiden. Kunna 

få in nån rutin på det kanske…” 

 

“jag tror att vi behöver bli bättre på att anpassa informationen till personen…och 

kanske mer på ett strukturerat sätt än vad som görs idag” 

 

Sjuksköterskans behov av kunskap för att kunna ge en säker vård 

 

I denna kategori framkommer att sjuksköterskorna anser att det är viktigt att själv ha en 

god kunskap om riskfaktorer vid AKS för att på så vis kunna ge sina patienter en adekvat 

information samt säker vård.  

 

Behov av kunskap för att kunna svara på patienternas frågor  

Flera av informanterna tyckte att det var viktigt att ha tillräckligt med kunskap för att svara 

på de frågor som patienterna hade då det ofta kom mycket frågor efter de fått sin diagnos. 

Här uttrycktes åsikten att det var väldigt viktigt att sjuksköterskor hade kunskapen om den 

diagnos patienten erhållit så de kunde ge rätt information till patienten. Flera informanter 

sa att de brukade styra samtalet efter vad patienterna själv frågade, om de nämnde motion 

eller kost till exempel så började de prata om det och vad sjukvården rekommenderade för 

livsstilsförändringar. Någon av informanterna nämnde att de brukade använda 

informationsbroschyrer om hjärt- och kärlsjukdom som utgångspunkt vid 

informationstillfället men de flesta gav bara muntlig information baserat på sin egen 

kunskap. Men de trodde inte att det blev så detaljerad information till patienterna, utan 

mest övergripande råd. 

 

“...att jag har kunskapen är ju jätteviktig. För oftast har ju många frågor efter 

hjärtinfarkt, så att det är jätteviktigt att jag vet vad jag kan erbjuda dom och vad 

dom behöver tänka på efter dom haft sin hjärtinfarkt.” 

 

“...om dom frågar så brukar jag...för det kan ju komma upp det här med motion 

och med kost, vad man ska ha för...vad vi rekommenderar för kost och då brukar 

jag nappa på det liksom och berätta och höra vad de vill veta om det och så där 

och vad de själva vet innan.” 

 

“Men sen tror jag inte att informationen den blir liksom på detaljnivå utan 

övergripande.” 

 

Behov av kunskap om patienten för att kunna individanpassa informationen  

Alla informanter pratade om att de försökte se till vilken typ av patient de hade framför sig, 

vilken ålder patienten hade, kognitiv förmåga, hur deras sociala situation såg ut eller om de 

till exempel hade någon diagnos i anamnesen såsom diabetes. De försökte anpassa råden 

efter varje enskild patient och inte bara prata efter något standardformulär. Men någon 

informant berättade att deras fördomar om patienter, ibland gjorde att de uteslöt vissa 

livsstilsråd. 

 

“…man måste rikta sin information beroende på vem det är man har framför 

sig....men man riktar ju var patienten är i livet både socialt och åldersmässigt.” 
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“… ser man att nån är väldigt överviktig kanske man pratar lite mer om kosten, 

vilket kanske egentligen är fel, för det kan vara lika mycket problem hos den lilla 

smala typen..” 

 

Behov av kunskap om riskfaktorer samt om de livsstilsfaktorer som behöver förändras  
Alla informanter nämnde rökning som en riskfaktor för AKS, sen skiljde det sig åt mellan 

informanterna vilka riskfaktorer de nämnde. De flesta kände till de påverkbara 

riskfaktorerna övervikt, hypertoni, diabetes, psykisk stress, bukfetma samt fysisk 

inaktivitet. De riskfaktorer som inte är påverkbara såsom ålder, hereditet och manligt kön 

nämndes inte lika frekvent. De flesta informanterna kände till fyra till sex stycken olika 

riskfaktorer. 

 

“Rökning, arv först och främst, arvet eller hereditet, rökning… så livsfaktorer, 

övervikt.. aktivitet alltså motion, diabetes...kost..” 

 

“Övervikt, bukfetma, stress, stillasittande. Kost med kanske,mycket fett och så.. 

Psykosocialt också ska jag säga med stress att man kan uppleva det på många sätt. 

…. Rökning också.” 

 

Informanterna upplevde det som viktig information att ge råd om vilka livsstilsfaktorer 

som var aktuella att förändra för den enskilda patienten. De ansåg även att det var viktigt 

att inte bara berätta för patienten vilka riskfaktorer de hade utan vad de kunde göra åt det.  

 

“Det är ju jätteviktigt och belysa det här, dom här, vad heter det 

sekundärpreventiv...med riskfaktorer…” 

 

“Så att man inte bara raddar upp vad som är riskfaktorerna med, utan hjälper till 

med vad man kan göra åt det.” 

 

Få av informanterna tyckte att det var av vikt att börja med att berätta om att patientens 

hjärtinfarktdiagnos och vad det innebar. Men de flesta pratade om vikten av rökstopp och 

någon nämnde möjligheten att erbjuda dem rökavvänjning. Övriga råd handlade om kost 

och att förbättra deras blodfetter, motion och möjligheten att träffa sjukgymnast och få råd 

om hur de skulle träna. Andra råd som nämndes var vikten av att ta sina ordinerade 

läkemedel och berätta vad de var ordinerade för, ofta diskuterades till exempel blodtrycks- 

och blodfettsmedicinering i samband med att blodtrycket togs eller efter att det hade 

kommit svar på blodfetterna, men just läkemedelsbehandling nämnde någon att de även 

tyckte att läkaren borde informera om.  

 

“Det är väl det här erbjuda rökavvänjning och liksom meddela hur viktigt det är 

med att sluta röka och även kost.. Att man äter hälsosam kost just för sina 

blodfetter, med träning att man ska leva aktivt och att man kan gå hos sjukgymnast 

efter man haft en hjärtinfarkt så man får chansen att träna på rätt sätt” 

 

“Rökningen, den tror jag också vi är ganska duktiga på att prata om.” 
 

“Det är väl livsstilsförändringar. Att du kan alltid göra förändringar som kan 

förbättra utgångsläget som man har fått efter sin hjärtinfarkt.” 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Denna intervjustudie visade att sjuksköterskorna hade ett behov av vidareutbildning för att 

öka sina kunskaper vad det gäller att ge information om riskfaktorer. Resultatet redovisas i 

tre kategorier: Behov av kunskap men arbetsmiljön begränsar möjligheterna för 

fortbildning, Kunskap finns men bristande organisatoriska strukturer försvårar 

informationsflödet samt Sjuksköterskans behov av kunskap för att kunna ge en säker vård. 

Alla tre kategorierna visar på sjuksköterskornas upplevda behov av kunskap om 

riskfaktorer för att kunna ge en så god och säker vård som möjligt.  

Upplevelsen av det som framkom under intervjuerna var bristen på kardiologisk 

vidareutbildning via högskola eller internutbildningar. Bristen på utbildning som leder till 

brist på kunskap, gav sjuksköterskorna en känsla av att inte riktigt veta hur de på bästa sätt 

skulle förse sina patienter med evidensbaserad information. Denna information var något 

som informanterna upplevde att patienterna behövde angående riskfaktorer vid AKS. 

Författarna anser att den självupplevda bristen på kunskap hos sjuksköterskan skapar 

svårigheter för dem att kunna utbilda sina patienter om riskfaktorerna vid AKS. Astin et al 

(2015) har skapat ett formulär med rekommendationer om upplägg av utbildning för 

sjuksköterskor som börjar arbeta på en kardiologisk avdelning och deras mål var att detta 

formulär skulle kunna användas på kardiologiska avdelningar i Europa för att stärka och 

utveckla kardiologiska färdigheter hos sjuksköterskor. I detta formulär lyfts vikten av just 

kardiologisk kunskap fram hos de sjuksköterskor som arbetar på kardiologiska avdelningar 

då de har ett ansvar att utbilda patienterna och ge dem de bästa möjligheterna att förbättra 

sitt tillstånd (Astin et al., 2015). Litteratur belyser även att sjuksköterskor dagligen arbetar 

med att identifiera, förebygga, lindra, behandla och utvärdera olika typer av 

omvårdnadsproblem och att det är av största vikt att detta arbete bygger på bästa 

tillgängliga evidens för att på så vis ge patienter vård utifrån bästa tillgängliga kunskap 

(Johansson & Wallin, 2013).  

 

De flesta informanterna i studien uppgav att de hade varit glada oavsett utbildningsnivån 

på utbildningen, om de skulle erbjudas någon för att stärka sin kunskap. Upplevelsen var 

att de sjuksköterskor som deltog i vår studie inte fick möjlighet att tillgodogöra sig mer 

specialiserad kunskap vilket motsäger det som står skrivet i litteraturen (Johansson & 

Wallin, 2013; Mosleh, Eshah & Almalik, 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är det av stor vikt att sjuksköterskor har en 

möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom det område de arbetar för att på så vis skapa en 

trygg miljö för både patienter och dem själva. Vikten av fördjupade kunskaper för att 

kunna ge en god och säker vård är ett genomgående tema i litteraturen (Johansson & 

Wallin, 2013; Mosleh, Eshah & Almalik, 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Brister som framkommit inom detta område i studien belyser ett behov av kunskap hos 

sjuksköterskorna som inte tillgodoses i organisationen i dagsläget. Här finns uppenbara 

förbättringsmöjligheter som på sikt skulle kunna skapa en tryggare och mer säker vård. Om 

sjuksköterskorna erhöll utökade kunskaper om AKS och dess riskfaktorer så skulle det 

skapa en bättre förutsättning för patienterna att arbeta med sina riskfaktorer i efterförloppet 

av sin AKS-händelse.  

 

I resultatet framkom även att det var de sjuksköterskor som arbetat längre tid på 

avdelningen som erhöll vidareutbildning på högskola i de fall där det erbjöds någon sådan. 
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Generellt genom intervjuerna uttrycktes en frustration hos informanterna över att de inte 

kunde erhålla ny kunskap via sin arbetsgivare och att det inte fanns någon för 

medarbetarna känd planering, från arbetsgivarens sida för hur en ökad kunskap skulle 

kunna tillhandahållas. Då det inte finns utrymme för kompetensutveckling i den mån 

informanterna önskar, är risken att de ser sig om efter andra jobb där de kan få mer 

utvecklingsmöjligheter. Detta skulle i många fall kunna leda till att den kompetens som 

finns på den kardiologiska avdelningen försvinner tillsammans med sjuksköterskor som 

slutar. Om det sedan är de sjuksköterskor som arbetat längst på avdelningen som erbjuds 

vidareutbildning innebär det att de nya som anställs inte erhåller någon högskoleutbildning 

inom kardiologi, detta torde kunna skapa en osäkerhet hos de nya sjuksköterskorna för hur 

de skall axla sitt ansvar för patienterna. Som Vaismoradi, Salsali och Ahmadi (2010) 

skriver in sin studie så ökar självsäkerheten bland sjuksköterskorna desto fler år de har i 

yrket och att utbildning bidrar till minskad osäkerhet i deras arbete. Författarna tror att den 

nya sjuksköterskan i första hand skulle kunna vara hjälpt av en gedigen och strukturerad 

internutbildning till en början för att efter något år på arbetsplatsen gå vidare och läsa 

kardiologi på högskolenivå. Som Kitson och Harvey (2016) skriver i sin studie så behövs 

både vana och mindre vana kollegor för att få en bra balans på arbetsplatsen. Författarna 

ser värdet av att de nyutbildade sjuksköterskorna bidrar med den senaste evidensen när de 

börjar arbeta. De vana sjuksköterskorna kan i sin tur bidra med trygghet och kunskap 

genom sin erfarenhet. Om de sedan fått specialistkunskap genom att de läst kardiologi på 

avancerad nivå har de ännu mer kunskap att bidra med. 

 

Det fanns möjlighet till internutbildning på arbetsplatsen dock framkom det svårigheter 

med att komma ifrån sitt arbete på avdelningen för att delta i de mindre internutbildningar 

som hölls då det inte var avsatt specifik tid för detta. Enligt Bergqvist Månsson (2016) 

erhåller sjuksköterskan sin yrkeskunskap genom sin grundutbildning men för att kunna 

bedriva en säker vård måste denna yrkeskunskap sedan utvecklas under det 

yrkesverksamma livet. De menar att det är viktigt att verksamheten skapar förutsättningar 

för sin personal att erhålla ett kontinuerligt lärande. Författarna instämmer med litteraturen 

och anser att det är viktigt att som sjuksköterska ha möjlighet att få den utbildning som 

behövs för att på så vis kunna ge en så bra vård som möjligt till de patienter som drabbats 

av AKS. Genom att inte få tillgång till utökad kunskap inom kardiologi via sin arbetsplats 

försvåras sjuksköterskans arbete att tillämpa evidensbaserad vård samt ge patienterna bästa 

möjliga vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016; Kitson & Harvey, 2016) . Då någon av 

informanterna även uppgav att ansökan till vidareutbildning inte godkänts fanns en 

upplevelse av att arbetsgivaren inte riktigt skapade de förutsättningar som behövs för att 

stärka sjuksköterskornas kunskap inom ämnet kardiologi.  

 

Dagens sjukvård är i ständig utveckling och det är viktigt att som sjuksköterska kunna 

tillgodogöra sig ny kunskap som hela tiden framkommer (Bergqvist Månsson, 2016). Det 

finns i dag specialistutbildning för sjuksköterskor inom kardiologi samt fristående kurser, 

vilket författarna anser är väldigt positivt, dock krävs det att arbetsgivaren skapar 

möjligheter för sjuksköterskorna att i större utsträckning kunna utnyttja dessa 

högskoleutbildningar. Dock är författarna tydligt medvetna om att situationen i dagens 

sjukvård innehåller lite eller ingen tid för kompetensutveckling. Den brist på personal som 

finns gör att tiden som egentligen skulle behövas för att kunna vidareutveckla sin kunskap 

inom kardiologi inte existerar. Även om tiden är avsatt i schemat för kompetensutveckling 

eller dylikt försvinner ofta den tiden och arbetsdagen tillbringas i stället ute på avdelningen 

i det dagliga patientnära arbetet då resurserna inte räcker till. Detta är en stor utmaning för 

arbetsgivaren att försöka lösa och inget som går att lösa över en natt. Dock är det viktigt att 
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belysa behoven som finns hos sjuksköterskorna och väcka tankar om hur detta skulle 

kunna lösas.   

 

Den andra kategorin belyser hur bristen på struktur på avdelningen kan öka 

sjuksköterskans upplevelse av brist på kunskap, samt vilka hinder som uppstår dagligen i 

samband med informationsgivning till patienter. Resultatet i vår studie visar att 

informanterna upplevde att de saknade en tydlig struktur på sin arbetsplats över hur de ska 

ge information till patienterna, vilket de tyckte försvårade hur och vad de skulle informera 

om. Flera av informanterna uttryckte en önskan om någon form av checklista eller dylikt 

för att lättare kunna strukturera upp sin information. Författarna tror att om kunskapen om 

riskfaktorer vid AKS generellt varit högre bland sjuksköterskorna på de kardiologiska 

avdelningarna som deltog i studien, skulle den upplevda avsaknaden av struktur spela 

mindre roll för deras förmåga att arbeta evidensbaserat. Är sjuksköterskan trygg i sin roll 

och har en bred kunskapsbas blir de yttre faktorerna mindre betydelsefulla.  

 

Flertalet studier belyser vikten av tidig information till de patienter som drabbats av AKS 

(Chow et al., 2010; Lau-Walker, Landy & Murrells, 2016; Park, Song & Jeong, 2017). 

Detta ser författarna som en viktig del att förbättra på de kardiologiska avdelningarna, då 

resultatet i denna studie påvisar att detta är något som saknas idag. Även Patientlagens 

tredje kapitel (SFS, 2014:821) samt litteraturen belyser vikten av att information ges till 

patienterna innan de skrivs ut från sjukhuset för att på så vis ge dem bättre förutsättningar 

till ett hälsosammare liv och minska risken för återinsjuknande (Persson & Stagmo, 2017). 

Författarna förstår att det kan bli brister vid informationsgivning till patienter, om 

riskfaktorer vid AKS, när sjuksköterskorna själva uppgav att de inte hade tillräckligt med 

kunskap om ämnet.  

 

Resultatet visade även att det inte fanns avsatt tid för informationsgivande samtal med 

patienterna. Oftast upplevde sjuksköterskorna att patienterna erhöll information lite i 

förbigående, antingen när patienten frågade något specifikt angående sin diagnos, om 

riskfaktorer, i samband med medicinutdelning eller när vitalparametrarna kontrollerades. 

Författarna är medvetna om att det finns brister i både tid och struktur i dagens sjukvård 

vilket försvårar sjuksköterskan arbete. Det finns hela tiden ett krav att prioritera i den vård 

som ges till patienterna och i de flesta fall blir informationsgivningen lidande då tiden inte 

räcker till. Risken finns att sjuksköterskor som upplever att de inte riktigt besitter den 

kunskap de önskar ha för att kunna ge adekvat information till patienterna, lättare väljer att 

prioritera bort informationsgivningen och därigenom motverka en situation där de känner 

sig otillräckliga.  

 

Sjukvården vet idag att insjuknande i AKS kan härledas till hur vi människor lever våra liv 

och genom att arbeta med den kardiovaskulära sekundärpreventionen minskar risken för 

återinsjuknande (Piepoli et al., 2016). Yusuf et al. (2004) visade i sin studie att 90 procent 

av alla AKS-händelser orsakades av rökning, brist på fysisk aktivitet, ohälsosamma 

matvanor, stress, hypertoni, hyperlipidemi, övervikt och diabetes. Författarna upplevde att 

informanterna hade goda kunskaper i vilka riskfaktorer som finns för AKS dock ger inte 

vår studie svar på vad och hur mycket kunskap de besatt om de olika riskfaktorerna. 

Författarna tror att med lite mer fördjupande frågor kring riskfaktorer vid AKS i 

intervjuguiden hade ett mer innehållsrikt material erhållits.  

 

En viktig del för att kunna bemöta patienter på bästa sätt är de färdigheterna där det gäller 

att förstå patientens behov (Bergqvist Månsson, 2016). Det är av betydelse att som 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Landy%2C+Anne
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sjuksköterska vara lyhörd gentemot patienten och förstå deras behov av information och 

vilken typ av information som patienten själv önskar (Mosleh, Eshah & Almalik, 2016; 

Nicolai, 2018). Här har sjuksköterskan en viktig roll genom att ha goda kunskaper om sina 

patienter och deras individuella behov. För att kunna skapa den bästa möjliga vården för 

sina patienter är det viktigt med ett personcentrerat förhållningssätt och författarna tror att 

detta kommer bli ännu mer tydligt i sjukvården i framtiden. Någon informant uppgav att 

informationen som gavs var mest övergripande och inte anpassad utifrån varje patient, trots 

att de tyckte att de var väl medvetna om de olika förutsättningarna patienterna hade som 

till exempel ålder, social situation och kognitiva förmåga. Att inte ge individanpassad 

information till patienterna tror författarna medför en sämre följsamhet till behandling hos 

patienterna då den information de fått inte varit anpassad till just dem och deras behov. 

Resultatet i flera studier har visat att en tidig, målinriktad och personanpassad information 

gett bäst resultat på livsstilsförändringar vid AKS (Chow et al., 2010; Lau-Walker, Landy 

& Murrells, 2016; Park, Song & Jeong, 2017). 

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna i vår studie anser att det är viktigt med kunskap om 

kardiologi för att på så vis kunna ge relevant information till patienterna. Detta stöds även 

av litteraturen (Mosleh, Eshah & Almalik, 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor beskrivs sjuksköterskans 

individuella ansvar att hålla sin yrkeskompetens aktuell. Genom att aktivt söka kunskap 

och information kan sjuksköterskan arbeta utifrån en evidensbaserad omvårdnad och skapa 

en säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det läggs även stor vikt på 

arbetsgivaren och deras ansvar att ge tid och utrymme för sjuksköterskorna att kunna söka 

ny kunskap. Det är viktigt att all personal erhåller fortbildning under sin yrkestid för att på 

så sätt kunna arbeta evidensbaserat (Svenska sjuksköterskeförening, 2016). Evidensbaserad 

vård är en viktig del inom sjukvården och litteraturen säger att det är rätt sätt att arbeta på 

för att skapa en trygg och säker vård. Dock framkommer det tydliga brister genom våra 

intervjuer vad gäller möjligheten att erhålla evidensbaserad kunskap om kardiologi. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge säker vård krävs en yrkeskunskap som fås genom 

grundutbildningen men som utökas och uppdateras under yrkeslivet. Där har verksamheten 

en viktig roll, de måste skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande för sin personal 

(Bergqvist Månsson, 2016). Författarna anser att arbetsgivaren bör ta ett större ansvar för 

att hjälpa sina sjuksköterskor att kunna arbeta mer evidensbaserat samt skapa en tryggare 

miljö samt säkrare vård för patienterna.  

 

Inom dagens sjukvård finns behov av fler sjuksköterskor och det finns även ett ökat behov 

av specialistutbildade sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Den senaste 

utredningen från Statens offentliga utredningar (2018:77) beskriver vikten av att utbilda 

fler specialistsjuksköterskor. Vården idag har en snabb vetenskaplig och teknisk utveckling 

som kräver ett livslångt lärande. Både en kontinuerlig yrkesutbildning samt en icke-formell 

utbildning krävs för att hålla sig à jour för att på så sätt fortsätta att bedriva en säker och 

effektiv vård (SOU, 2018:77). Författarna vet att det krävs ett stort engagemang att studera 

och risken är att orken inte räcker till både arbete och studier. En del landsting bekostar 

idag specialistutbildningen vilket författarna ser som positivt och hoppas på att fler får 

chansen att kunna erhålla sin specialistutbildning på detta vis.  

 

Metoddiskussion 

 

Då syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors behov av kunskap för att kunna ge 

information om riskfaktorer till patienter som drabbats av AKS valdes en deskriptiv design 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Landy%2C+Anne
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med semistrukturerade frågor, som syftar till att ge en bild av den upplevelsen av ett 

fenomen som de som blir intervjuade har (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017; Polit & 

Beck, 2017). Då författarna ämnade fånga informanternas tankar och upplevelser 

bedömdes denna metod som mest passande för att få svar på syftet. Studien kunde även ha 

utförts genom att författarna valt att använda sig av en enkätundersökning dock skulle det 

varit svårt att fånga ett rikt och detaljerat innehåll på så vis. Författarna bedömde det som 

mest troligt att materialet skulle bli bredare och mer detaljerat genom en intervjustudie då 

det vid en sådan till exempel fanns möjlighet att följa upp med följdfrågor om behovet 

skulle uppstå (Polit & Beck, 2017).  

 

Sophiahemmet Högskola rekommenderar åtta till tio intervjuer vid en uppsats på 

avancerad nivå. Eftersom syftet med studien inte var att överföra resultatet generellt till en 

större population begränsades antalet intervjuer till nio stycken (Polit & Beck, 2017; 

Olsson & Sörensen, 2011). I denna studie planerades en pilotintervju och åtta intervjuer 

där författarna hade beredskap för ytterligare intervjuer om behovet skulle uppstå och 

materialet inte vara tillräckligt innehållsrikt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). När 

de planerade intervjuerna var genomförda gjorde författarna bedömningen att materialet 

var tillräckligt innehållsrikt för att kunna svara på syftet.  

 

För att underlätta för författarna att genomföra studien valdes ett bekvämlighetsurval då 

författarna bor på olika ställen i landet och utförde intervjuerna på sin hemort. Dock fanns 

det med i tankarna att ett bekvämlighetsurval eventuellt kunde påverka studien i den 

mening att författarna mer eller mindre var bekanta med informanterna sedan tidigare 

vilket skulle kunna påverka deras svar på frågorna. Författarna använde sig även av ett så 

kallat strategiskt urval för att sjuksköterskorna som inkluderades i studien skulle inneha 

egen erfarenhet av det som studerades (Polit & Beck, 2017; Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Inklusionskriterierna var legitimerade sjuksköterskor i olika åldrar som jobbat minst sex 

månader på en kardiologisk avdelning. Arbetslivserfarenheten varierade mellan 

sjuksköterskorna, liksom hur länge de arbetat på en kardiologisk avdelning. Författarna 

upplevde att den varierande längden som informanterna hade arbetat som sjuksköterskor 

samt hur länge de arbetat på en kardiologisk avdelning, var av vikt för att erhålla ett så rikt 

material som möjligt för att kunna svara på syftet. Den specifika kunskapen inom 

kardiologi bedömdes av författarna, kunna variera med antalet år som informanterna varit 

verksamma på en kardiologisk avdelning.  

 

Verksamhetscheferna kontaktades via mail och erhöll information om studien samt ett 

informationsbrev, för att kunna ta ställning till och ge ett godkännande så att studien skulle 

kunna genomföras. När godkännande inhämtats kontaktades lämpliga sjuksköterskor 

personligen för att tillfrågas om deltagande i studien. Alla tillfrågade valde att delta och 

intervjuerna bokades in. Intervjuerna genomfördes i de flesta fall i anslutning till 

arbetsplatsen i en lugn och bra atmosfär för att skapa förutsättningar för en djup och 

innehållsrik intervju som kunde svara upp mot syftet (Danielsson, 2017). Intervjuerna 

fortgick utan avbrott eller störningar. Transkriberingen av intervjuerna genomfördes så 

snart som möjligt efter intervjuerna, senast dagen efter, därefter raderades intervjuerna från 

mobiltelefonerna som använts som ljudupptagningsenhet. Alla inspelningarna höll god 

kvalitet.  

 

Den semistrukturerade intervjuguiden gav möjlighet till följdfrågor för att täcka in 

eventuella områden som kom upp under intervjun och bedömdes som relevanta för studien. 
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Enligt Polit och Beck (2017) tillåter semistrukturerade intervjuer informanterna att 

beskriva sina erfarenheter och hur de upplever ämnet som är aktuellt för studien samtidigt 

som författarna har en möjlighet att styra frågorna mot det som är relevant i ämnet. 

Intervjuguiden utformades med hjälp av Polit och Beck (2017) och innehöll övergripande 

frågor samt mindre följdfrågor. Innan studien påbörjades utfördes en pilotstudie för att se 

om intervjuguidens frågor gav svar på syftet med studien. Då svaren bedömdes innehålla 

tillräckligt med information för att svara på syftet inkluderades även denna i studien. Vissa 

av de intervjuer som utfördes var mer innehållsrika än andra där sjuksköterskan självmant 

berättade om sin kunskap och vilka kunskapsbehov som fanns, medan andra intervjuer var 

mer knapphändiga där informanten endast svarade på frågorna och inte berättade så 

mycket mer. Det var i regel de sjuksköterskorna som arbetat längre tid i yrket som 

berättade mer öppet kring frågan som ställdes och gav mer uttömmande data. Tidsåtgången 

på intervjuerna bedömdes som något kort då genomsnittet blev fem minuter och 31 

sekunder men författarna upplevde ändå under intervjuerna att de fått svar på de frågor 

som ställts. Författarna tror att med mer erfarenhet av att konstruera en intervjuguide kunde 

fler frågor ställts och ett ännu rikare material skulle samlats in. Upplevelsen var att i vissa 

fall pratade informanterna mer avslappnat och öppet efter att ljudupptagningen stängts av 

och intervjun avslutats. Detta upplevdes som förargligt då det inte kunde ingå i resultatet. 

Författarna tror att ovanan att vara i en intervjusituation hämmade informanterna till viss 

del. 

 

Då författarna hade en förförståelse för ämnet och de sjuksköterskor som intervjuades var 

alla mer eller mindre bekanta med författarna togs det i beaktande att detta kunde ha en 

negativ påverkan på svaren då informanterna kanske skulle välja att svara utifrån vad de 

tror att författarna vill ha som svar istället för att berätta sin egen upplevelse. Författarna 

såg det som viktigt att förhålla sig neutrala under intervjun (Polit & Beck, 2017). För att 

insamlingen av data skulle bli så trovärdig som möjligt lyssnades materialet igenom flera 

gånger av båda författarna. Det transkriberades därefter ut till textdokument och detta 

gjordes av författarna var för sig.  

 

Analysmetoden som användes var en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Analysarbetet genomförde författarna 

tillsammans för att finna det manifesta innehållet och detta resulterade i tre kategorier och 

åtta underkategorier. Författarna läste igenom textdokumenten var för sig och markerade 

med överstrykningspennor i texten för att därefter gemensamt gå igenom dokumenten och 

hitta meningsbärande enheter. Författarna la mycket tid på kondensering för att inte missa 

någon viktig information och syftet fanns hela tiden med i fokus. De meningsbärande 

enheter som togs ut ur texten fördes sedan in i en matris som även kom att innehålla 

kondenserade enheter, koder, underkategorier och kategorier. De meningsbärande 

enheterna kortades ned till kondenserade meningsenheter för att lättare kunna hanteras utan 

att den centrala meningen förbisågs (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Därefter 

försågs de kondenserade meningsenheterna med en kod som gjorde det möjligt för 

författarna att skapa de underkategorier och sedan kategorier som använts för att presentera 

resultatet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) samt Polit och Beck (2017) ger 

detta en mer kompakt och förtydligande bild av det stora material som framkommer vid 

intervjuer. Det ger en bättre överblick av det som kan anses väsentligt för att svara upp mot 

studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Arbetet med att hitta 

meningsbärande enheter och sedan bearbeta dem genom kondensering, kodning och 

därefter kategorisering var ett tidskrävande jobb. Tiden som lades på denna del av arbete 

var betydligt längre än vad författarna förväntat sig. Innehållsanalysen med kategorisering 
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var svårare än vad författarna hade väntat sig då mycket av materialet överlappade 

varandra och upplevdes handla om samma saker. Kategoriseringen gjordes om i flera 

omgångar innan de slutgiltiga kategorierna utkristalliserade sig.  

 

Författarna hade som mål att resultatet med studien skulle bli så trovärdigt som möjligt. 

Begrepp som används för att beskriva trovärdigheten inom kvalitativ forskning är 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Då författarna besatt en förförståelse för 

ämnet togs det med i beaktandet av intervjuerna och författarna strävade efter att förhålla 

sig neutrala i ämnet för att inte påverka resultatet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Sjuksköterskorna som valdes ut till studien hade olika lång erfarenhet av att jobba på en 

kardiologisk avdelning, vilket författarna såg som viktigt för trovärdigheten i studien. 

Mängden insamlad data bedömdes av författarna som relevant för denna typ av 

självständigt arbete. För att skapa en tillförlitlighet med studien förberedde sig författarna 

noga inför intervjuerna och strävade efter att ha i åtanke att intervjuer är en levande 

process som kan ge påverkan på resultaten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Överförbarheten beror på hur väl arbetet genomförts och dokumenterats. Författarna kan 

ha en uppfattning om överförbarheten men det är upp till läsaren att bedöma huruvida det 

är möjligt med en överföring till andra grupper (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017; 

Polit & Beck, 2017). 

 

Vid omvårdnadsforskning är det viktigt med informerat samtycke, där studiedeltagarna ges 

information om studien som möjliggör ett samtycke eller ett avböjande för deltagande i 

studien (Polit & Beck, 2017; Vetenskapsrådet, 2018). Författarna inhämtade därför 

tillstånd hos respektive verksamhetschef för att få lov att utföra studien och därefter erhöll 

de tillfrågade sjuksköterskorna muntlig samt skriftlig information om studiens syfte. 

Därefter fick de lämna informerat samtycke till att delta i studien. Enligt 2§, i SFS 

2003:460 finns det i dagsläget ett undantag för etikprövning på arbeten som görs på 

högskoleutbildning på avancerad nivå så därför utelämnades detta. Alla sjuksköterskor 

som tillfrågades om deltagande i studien var positivt inställda till att delta. 

 

Slutsats 

 

Slutsatsen i denna studie är att sjuksköterskor på kardiologiska avdelningar upplever ett 

behov av utökad kunskap om riskfaktorer för att kunna ge adekvat information till sina 

patienter, något som är väldigt viktigt att belysa. Tidigare studier har visat att ökad 

kunskap hos sjuksköterskorna leder till en mer evidensbaserad och säker vård för patienter 

som drabbats av AKS. Resultatet i denna studie visar att det finns behov av att skapa bättre 

förutsättningar för utbildning i organisationen. Sjuksköterskorna i denna studie önskar mer 

möjligheter till både internutbildningar samt högskoleutbildningar via sin arbetsgivare för 

att kunna utöka sin kunskap. Avsaknad av rutiner och struktur på avdelningen framkom 

som en försvårande omständighet vid informationsgivning till patienterna. Ökad kunskap 

inom kardiologi skulle kunna bidra till att ge sjuksköterskorna en känsla av trygghet i sin 

kunskap och på så vis skapa en bättre känsla av att kunna ge sina patienter adekvat 

information trots brister av struktur i organisationen. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Denna studie belyser vikten av utbildning för sjuksköterskor som arbetar inom kardiologi. 

Författarnas förhoppningar är att denna studie ska läsas av kollegor och arbetsgivare för att 

på så vis belysa värdet av välutbildad personal. Författarna önskar med detta självständiga 
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arbete skapa bättre förutsättningar för en strukturerad utbildningsplan på avdelningarna 

som främjar evidensbaserad och säker vård. 
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INTERVJUGUIDE 

 

Demografiska variabler 

• Man eller kvinna? 

• Hur gammal är du? 

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska inom kardiologi? 

• Arbetar du på HIA eller på en allmän kardiologisk avdelning? 

•  

• Om du har läst några kurser eller utbildningar inom ämnet kardiologi, 

hur många högskolepoäng omfattade det?  

• Följdfråga:  

• När var det?  

• Var det interna eller externa utbildningar? 

• Vilka kurser erbjuder din arbetsgivare inom ämnet kardiologi? 

• Om du skulle erbjudas utbildning inom kardiologi via din arbetsgivare, 

skulle du önska att det var en högskoleutbildning eller internutbildning? 

• Vilka riskfaktorer för akut koronart syndrom känner du till? 

• Vad ser du som viktig information att ge till patient som drabbats av 

akut koronart syndrom? 

• Hur informeras patienterna om riskfaktorer under vårdtillfället? 

Följdfråga:   

• Kan du ge exempel på råd som ges? 

• På vilket sätt anpassar du råden till varje enskild patient?     

• Har du något mer du vill tillägga?
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Till verksamhetschef 

Förnamn Efternamn 

Medicinkliniken, sjukhus 

Vi heter Anna Olsson och Jessica Ejebjörk och är studenter på 

specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning hjärtsjukvård vid Sophiahemmet Högskola 

som ska genomföra ett självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskor på kardiologisk 

slutenvårdsavdelning (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

uppläggning). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid 

medicinkliniken på ert sjukhus.  
 

Om Du godkänner att studien genomförs vid medicinkliniken, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 

dig tveksam till att studien genomförs vid medicinkliniken är vi tacksamma för besked om 

detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare. 
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III 
 

 

Sjuksköterskors behov av kunskap för att kunna ge information om riskfaktorer vid 

akut koronart syndrom- En intervjustudie 

 

Problemformulering: Under de tre senaste decennierna har både insjuknandet och 

dödligheten i hjärtsjukdom minskat i Sverige. Detta till följd av effektivare 

behandlingsmöjligheter och nya läkemedel men det beror även till stor del på bättre 

sekundärpreventiva insatser där riskfaktorerna för hjärtsjukdom förbättrats hos patienterna. 

Trots detta är hjärt-kärlsjukdomar fortfarande den största folksjukdomen i Sverige. I 

sjuksköterskans etiska kod beskrivs det att sjuksköterskan har ett eget ansvar att 

fortlöpande hålla sig uppdaterad inom sin yrkeskompetens. Sjukvården idag är ofta 

specialiserad vilket ställer höga krav på sjuksköterskan och dennes kunskap. Det är viktigt 

att patienterna får målinriktad personcentrerad information angående sekundärpreventiva 

råd tidigt i sitt sjukdomsförlopp efter att ha drabbats av akut koronart syndrom. För att de 

på så sätt ska bli medvetna om och kunna förebygga sina riskfaktorer och förbättra sina 

hälsorisker samt minska risken för återinsjuknande. Genom att ständigt hålla sig 

uppdaterad på ny kunskap kan sjuksköterskan tillämpa evidensbaserad vård i sitt dagliga 

arbete. Detta leder till att adekvata omvårdnadsåtgärder kan tillämpas och patienters hälsa 

och välbefinnande kan upprätthålls i möjligaste mån. 

 

Syfte: Att undersöka sjuksköterskors behov av kunskap för att kunna ge information om 

riskfaktorer till patienter som drabbats av akut koronart syndrom. 

 

Metod: Vi vill genomföra en intervjustudie med kvalitativ ansats där vi kommer att 

intervjua sjuksköterskor med erfarenhet inom kardiologi. De inklusionskriterier vi har är 

legitimerade sjuksköterskor i olika åldrar och med olika lång arbetslivserfarenhet som 

arbetat på en kardiologisk vårdavdelning mer än sex månader. Allt intervjumaterial 

kommer sedan att bearbetas med innehållsanalys och presenteras i en magisteruppsats. 

 

Tidsplan: Vi kommer att arbeta med denna studie från december 2018 till april 2019.
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Jag godkänner härmed att ”ANNA OLSSON OCH JESSICA EJEBJÖRK” får utföra 

studien ”SJUKSKÖTERSKORS BEHOV AV KUNSKAP FÖR ATT KUNNA GE 

INFORMATION OM RISKFAKTORER VID AKUT KORONART SYNDROM” på 

kliniken under tidsperioden DECEMBER 2018- APRIL 2019. 
 

__________________________ 

Ort, datum 
 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 
 

__________________________ 

Namnförtydligande
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BREV TILL INTERVJUPERSONER 
 

Hej! 

 

Vi heter Jessica Ejebjörk och Anna Olsson och jobbar som sjuksköterskor på avdelning 

XXXX samt på XXX. Vi studerar specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning 

hjärtsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I vårt självständiga arbete, omfattande 15 

högskolepoäng, har vi valt att studera om sjuksköterskor behov av kunskap för att kunna 

ge information om riskfaktorer till patienter som drabbats av akut koronart syndrom. 

 

Kranskärlssjukdom beror på så kallad åderförfettning, vilket är en kronisk sjukdom och 

innebär att kolesterol lagras i kärlväggen. Det finns två indelningar av kranskärlssjukdom; 

stabil kranskärlssjukdom samt akut koronart syndrom (AKS). AKS delas in i ST elevation 

myocardial infarction (STEMI) som står för ST-höjningsinfarkt och non ST elevation 

myocardial infarction (NSTEMI) vilket står för icke ST-höjningsinfarkt. NSTEMI är ett 

samlingsbegrepp för instabil angina och icke-ST- höjningsinfarkt. Vid båda tillstånden vid 

AKS har en skada uppstått i kranskärlen vilket leder till efterföljande trombosbildning. Vid 

STEMI uppstår det ett totalt stopp när tromben täpper igen hela kärlet medan vid NSTEMI 

är kärlet endast delvis igentäppt.  

 

Under de tre senaste decennierna har både insjuknandet och dödligheten i hjärtsjukdom 

minskat i Sverige. Detta till följd av effektivare behandlingsmöjligheter och nya läkemedel 

men det beror även till stor del på bättre sekundärpreventiva insatser där riskfaktorerna för 

hjärtsjukdom förbättrats hos patienterna. Trots detta är hjärt-kärlsjukdomar fortfarande den 

största folksjukdomen i Sverige. I sjuksköterskans etiska kod beskrivs det att 

sjuksköterskan har ett eget ansvar att fortlöpande hålla sig uppdaterad inom sin 

yrkeskompetens. Sjukvården idag är ofta specialiserad vilket ställer höga krav på 

sjuksköterskan och dennes kunskap. Det är viktigt att patienterna får målinriktad 

personcentrerad information angående sekundärpreventiva råd tidigt i sitt sjukdomsförlopp 

efter att ha drabbats av AKS. För att de på så sätt ska bli medvetna om och kunna 

förebygga sina riskfaktorer och förbättra sina hälsorisker samt minska risken för 

återinsjuknande. Genom att ständigt hålla sig uppdaterad på ny kunskap kan 

sjuksköterskan tillämpa evidensbaserad vård i sitt dagliga arbete. Detta leder till att 

adekvata omvårdnadsåtgärder kan tillämpas och patienters hälsa och välbefinnande kan 

upprätthålls i möjligaste mån. 

 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors behov av kunskap för att kunna ge information om 

riskfaktorer till patienter som drabbats av akut koronart syndrom 



  

VI 
 

Vi önskar ta del av dina erfarenheter och åsikter i egenskap av att arbeta som sjuksköterska 

på en kardiologisk slutenvårdsavdelning och du tillfrågas därför om deltagande i en 

intervjustudie. Intervjun sker under januari 2019 och beräknas ta 45- 60 minuter. Målet är 

att intervjun skall kunna genomföras under arbetstid och intervjuplatsen kommer att vara 

ansluten till arbetsplatsen. En av författarna till denna studie kommer att intervjua dig med 

frågor som gäller sjuksköterskans behov kunskap om riskfaktorer vid akut koronart 

syndrom. Om du på något sätt känner obehag under studiens gång är det viktigt att du är 

väl medveten om att du när som helst under intervjun och studiens gång kan välja att 

avbryta din medverkan. Studien omfattas av tystnadsplikt och all data behandlas 

konfidentiellt. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan 

ta del av dem och när studien avslutas raderas allt inspelat material, detta i enlighet med 

EU:s dataskyddsförordning SFS 2018:218. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Sophiahemmet Högskola. Efter intervjun kommer materialet att analyseras och skrivas 

samman till ett fullständigt arbete. Arbetet kommer att publiceras i Diva och presenteras 

som ett självständigt arbete på avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola. Vid 

presentation av arbetet är alla personuppgifter borttagna så ingen obehörig skall kunna 

identifiera deltagare i studien. Deltagande är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas utan 

att din arbetssituation på något sätt påverkas av ditt avböjande, detta enligt lagen om 

etikprövning SFS 2003:460. Ingen ersättning kommer att utgå för deltagande i denna 

studie. Du kommer att kunna ta del av och läsa arbetet när det är klart och godkänt av 

examinatorn. 

 

Ansvariga 

 

Studenter: 

Anna Olsson         Jessica Ejebjörk 

XXX-XXX         XXX-XXX 

XXX-XXX         XXX-XXX        

 

Handledare: 

Maria Wahlström 

XXX-XXX        
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Samtyckesformulär – Sjuksköterskors behov av kunskap om riskfaktorer för att 

kunna ge information vid akut koronart syndrom 
 

Jag har tagit del av informationen, fått tillfälle att ställa kompletterande frågor och fått 

svar på dessa och samtycker till att delta i studien. Jag samtycker även till att mina 

personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen. 
 

………………………………………………………………….    ……………………………………………………………… 

Ort och Datum                                                       Underskrift forskningsperson 

 

                                                                                   ................................................................... 
                                                                                    Namnförtydligande 

 

 

……………………………………………………………………    …………………………………………………………… 

Ort och datum                                                         Underskrift student 

 

                                                                                    …………………………………………………………… 

                                                                                     Namnförtydligande  

 

………………………………………………………………….    ………………………………………………………… 
Ort och datum                                                         Underskrift student 

 

                                                                                    …………………………………………………………… 

                                                                                     Namnförtydligande 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


