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SAMMANFATTNING 

En av de största folksjukdomarna i Sverige är hjärt- kärlsjukdomar. Patienter saknar generellt sett 

kännedom om riskfaktorerna som kan leda till hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom. Därför 

hamnar de flesta hjärtinfarkts patienter i ett chocktillstånd när sjukdomen väl har inträffat. Syftet 

med hjärtrehabiliteringen är att hjälpa patienten med att hitta tillbaka till en balans i livet och 

minimera risken för att patienten insjuknar igen. Denna möjlighet skapas genom att patienten får 

en kontinuerlig kontakt med sin vårdgivare och därigenom det stöd patienten behöver. En central 

komponent i detta stöd är förmedlandet av information kring sjukdomen. Ju bättre patienten 

förstår hur denne bör förhålla sig till sjukdomen, ju större är chanserna vara för en lyckad 

rehabilitering. 

 

Syftet var att beskriva vilket behov av information patienter har under de första tre till sex 

månaderna efter genomgången hjärtinfarkt.  

 

Litteratursökningen baserades på sjutton vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed och 

Cinahl.  

 

Patienter är unika, och därför har varje individ olika behov av informationen i sig såväl som hur 

och när den bör kommuniceras. När informationen ges enligt patientens behov, 

(individanpassad) får patienten bättre resultat gällande livsstilsförändringar. Trots detta upplever 

patienter att de får mer generell information istället för individanpassad.  

 

Sjuksköterskor bör kartlägga patienters individuella behov av information och anpassa 

informationen och dess förmedling till individen. Detta leder till välbefinnande hos patienter och 

en bättre vård.  

 

 

Nyckelord 
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BAKGRUND 

En av de största folksjukdomarna i Sverige är hjärt- kärlsjukdomar som representerar 41,3 

procent av dödsfallen. Tio procent av alla kvinnliga och 13 procent av alla manliga dödsfall 

beror på hjärtinfarkt och totalt sett drabbas över 36 000 personer av hjärtinfarkt per år. Antalet 

avlidna i hjärtinfarkt har minskat under de senaste tio åren tack vare förbättring av vården. 

Forskningen inom området fortsätter för att kunna utveckla en individanpassad hjärtsjukvård 

(Hjärt- lungfonden, 2010). Dödligheten minskas med 25 procent hos patienter som följer ett 

hjärtrehabiliteringsprogram under tre år (Pelle Johansson, Projektledare Hjärt- och Lungsjukas 

Riksförbund, telefonsamtal, 23 februari 2011). 

 

Hjärtinfarkt 

 

Patofysiologi 

 

Hjärtinfarkt uppstår på grund av ett stopp i ett kranskärl eller ett kranskärl förgrening som 

försörjer hjärtmuskelcellen med blod. Orsaken till detta är att aterosklerotiskt plack, en inlagring 

av fett i kärlväggen, har lossnat från kärlväggen och bildar en blodpropp. Vid sådan tilltäppning 

hindras blodtillförsel till en del av myokardiet vilket leder till syrebrist och därmed celldöd 

(Almås, 2002). Hjärtinfarkt kan beskrivas i termer som transmural infarkt vilket drabbar hela 

myokardtvärsnittet, och subendokardiell infarkt vilken enbart drabbar myokardlagret närmast 

under endokardiet (Perssons & Stagmo, 2008). Risken för plötslig död är störst under de första 

timmarna men efter några dagar minskas risken. Dödsorsaken vid akut hjärtinfarkt beror på 

allvarliga arytmier, chocktillstånd, hjärtsvikt eller ruptur av hjärtmuskeln (Almås, 2002). 

 

Symtom vid en hjärtinfarkt 

 

Den kliniska bilden vid infarkt kan variera från individ till individ och mellan könen. De 

vanligaste symtomen är debut av central bröstsmärta och andningssvårighet vilka inte förändras 

med kroppsställning och inte påverkas av mat eller dryck (Persson & Stagmo, 2008). Misstanke 

om hjärtinfarkt blir allt starkare om längden av smärta förekommer mer än 30 minuter eller om 

tidigare angina pektoris ändrar karaktär och inte förbättras med nitroglycerin (Persson & Stagmo, 

2008). 

 

Enligt Ericson och Ericson (2008) kan feber upp till 39 grader uppstå vid infarkt på grund av 

inflammation som utvecklas i hjärtmuskulaturen. Patienten kan känna illamående, kräkningar 

och yrsel som är relaterad till stimulering av parasympatiska nervsystemet. Patienten kan bli 

cyanotisk och kallsvettig på grund av ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet. Synkope kan 

också vara symtom vid hjärtinfarkt (Persson & Stagmo, 2008). Dyspne och smärtan kan leda till 

oro och ångest hos patienter vid hjärtinfarkt (Roebuck, Furz & Thompson, 2001). 

 

Det finns en genusskillnad när det gäller symtomdebuten. Kvinnor beskriver mer att de känner 

ett tryck, spändhet eller tunghet och/eller att det pressar i bröstet medan män har strålande 

smärtor över bröstet, i magen, ryggen, en eller både armarna och käkarna (King & McGuire, 

2007). Däremot finns det ingen könsskillnad då patienter känner sig svaga i nedre extremiteter 

eller har symtom som yrsel och synkope (DeVon & Johanson Zerwic, 2002).  
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Behandling vid hjärtinfarkt 

 

  

 

Kirurgisk behandling innebär PTCA (Perkutan transluminal koronar angioplastik) eller koronar 

bypassgraft (CABG) operation. Vid CABG skapas en parallell-ledning förbi det förträngda eller 

tilltäppta området. PTCA utförs för att återfå blodflödet i det tilltäppta kärlet (Persson & Stagmo, 

2008).

 

Riskfaktorer för hjärtinfarkt       

 

Olika faktorer av biologisk, psykisk och social karaktär som kan leda till hjärtinfarkt kallas för 

riskfaktorer (Billing, 2000). Enligt Socialstyrelsen (2008) kan riskfaktorerna för hjärtinfarkt 

delas in i tre kategorier. Den första är osunda levnadsvanor som rökning, ohälsosamma 

matvanor, skadligt alkoholintag och låg fysisk aktivitet. Den andra är biologiska faktorer som 

högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och övervikt. Sista faktorn är av psykisk karaktär där 

hjärtinfarkt uppstår som resultat av bland annat påfrestande stress (Socialstyrelsen, 2008). Enligt 

Jiang, Sit och Wong (2007) har två procent av patienter med hjärtinfarkt kännedom om 

riskfaktorer så som rökning, höga blodfetter och högt blodtryck.  

 

Hälsosammare levnadsvanor kan förhindra sex av tio hjärtinfarkter (Socialstyrelsen, 2008). 

Socialstyrelsen (2008) rekommenderar tre åtgärder för att förebygga hjärtinfarkt. Det första är att 

kartlägga patientens levnadsvanor. Andra är att dokumentera i sjukvårdsjournalen vid patienters 

kontakt med sjukvården. Att vägleda och stödja patienter för att kunna ändra ohälsosamma 

matvanor är tredje rekommendation. 
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Rökning och alkoholintag 

 

Rökning kan fördubbla risken för hjärtinfarkt och alkohol kan höja blodtrycket (Mukammal & 

Rimm, 2001). Tobaksinnehållet skadar slemhinnor och startar en aterosklerotisk process som i 

sin tur leder till fettinlagring i kärlväggen. Nikotin påverkar hjärtat till pulsökning och 

blodtrycksstegring vilket förtjockar artärväggar och förvärrar utvecklingen av ateroskleros 

(Persson & Stagmo, 2008). 

 

Haffey (2009) visar att kvinnor som röker riskerar att få hjärtinfarkt 14,9 år tidigare jämfört med 

de som inte röker och män får 8,3 år tidigare.  

 

Hyperlipidemi 

 

Förhöjda blodfetter särskilt kolesterol och triglycerider utgör en stor risk för hjärt- 

kärlsjukdomar. Kolesterol finns i två olika former HDL (High density lipoprotein) och LDL 

(Low density lipoprotein). Balans mellan HDL och LDL har en större betydelse. Höga halter av 

”det goda” HDL och låga halter av ”det onda” LDL har en viss skyddande effekt på hjärtat och 

minskar risken för hjärt- kärlssjukdom (Persson & Stagmo, 2008).  

 

Hypertoni 

 

Sambandet mellan högt blodtryck och risken att drabbas av hjärtinfarkt är oklar. Dock har det 

visat sig att hypertoni är överrepresenterat bland människor som drabbas av hjärt- kärlssjukdom 

(Ericson & Ericson, 2008). Dessa faktorer kan vara ärftliga (Haffey, 2009). 

 

Diabetes  

 

Diabetes är en riskfaktor för hjärt- kärlssjukdom oberoende av sin inverkan på blodtryck och 

blodfetter. Risken för hjärt- kärlssjukdom hos diabetiker är flera gånger högre än hos icke-

diabetiker (Persson & Stagmo, 2008). 

 

Fysisk inaktivitet  

 

Fysisk inaktivitet är en betydande riskfaktor för utveckling av en hjärtinfarkt. Fysisk aktiva 

personer har mindre risk för dödligheten i hjärt- kärlssjukdom än stillasittande personer. Effekten 

av fysisk träning på hjärta och blodcirkulation är gynnsam. Detta reducerar blodtrycket och 

minskar pulsfrekvensen till följd av ökad eller oförändrad slagvolym som i sin tur minskar 

minutvolym (Persson & Stagmo, 2008). Enligt Ericson & Ericson (2008) rekommenderas fysiska 

aktiviteter som personer själv kan styra över såsom promenader, cykling, joggning, simning och 

gymnastik vilket stimulerar kranskärlens genomblödning.  

 

I det moderna västerländska samhället har människor blivit fysiskt passiva. Man väljer 

bekvämligheter som åka bil, sitta vid dator och TV och minskar på olika fysiska aktiviteter. 

Detta i kombination med ökat fett intag och minskat fiberintag leder till ökning av fetma och 

diabetes bland europeiska befolkningen (Čulić, 2006). 
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Psykosociala faktorer 

 

Psykosociala faktorer bland annat låg utbildning, låg inkomst, långvariga skiftesarbete, 

konflikter på arbetsplatsen och i familjelivet har ett sammanhang med hjärtinfarktpatienter 

(Ericson & Ericson, 2008). Negativa psykosociala faktorer framförallt stress anses som en 

riskfaktor för att drabbas av en hjärtinfarkt (Almås, 2002). 

 .  

Rehabilitering efter en hjärtinfarkt 

 

Rehabilitering innebär att patienten återfår en känslo- och hälsomässig balans i sitt liv genom att 

motiveras att delta mer i olika fysiska och anpassade aktiviteter för att minska sina riskfaktorer 

(Mayou et al., 2002). Det är patienten som med sin delaktighet och värderingar kan avgöra hur 

väl rehabiliteringen kommer att lyckas. Hjärtrehabiliteringsteamet som hjälper patienten från den 

tid som hjärtinfarkt inträffar består av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, 

kurator och/eller psykolog (Höök, 2001). Dessutom hjälper hjärtrehabilitering patienten att 

använda olika resurser för att förbättra och bevara sin hälsa (Billing, 2000). 

   

En hjärtinfarkt ger stora konsekvenser på individens liv och hälsa och en livskris kan uppstå i 

vardagen (Almås, 2002). Den upplevelsen försätter patienten i en stressad situation och orsaka 

ångest, oro och rädsla. Detta kan i sin tur leda till en krisreaktion (Caroline, 2007). 

Krisreaktioner leder till att patienten inte kan ta in all information som behövs. En krisreaktion 

indelas i fyra faser. Den första fasen kallas för chockfasen som kan vara några sekunder till några 

dygn. Under den här fasen är det svårt för patienten att koncentrera och kontrollera sig. 

Exempelvis kan patienten börja skrika, upprepa meningar eller riva sönder sina kläder. Andra 

fasen är reaktionsfasen som pågår mer än fyra till sex veckor. I den här fasen börjar patienten 

förstå vad det har hänt och börjar reagera på detta. I de två första faserna ska 

sjukvårdspersonalen undvika att påfresta patienter med för mycket information. Den tredje fasen 

är bearbetningsfasen som kan pågå i upp till ett år beroende på vad krisen har för inverkan på 

patienten. I den här fasen börjar patienten återgå till vardagen och därför är det viktigt att 

sjuksköterskan är med dem och kan hjälpa dem sätta kortsiktiga och långsiktiga mål. För att 

kunna nå målen behöver patienten individ- och målanpassad information. Den fjärde och sista 

fasen är nyorienteringsfasen som är den slutliga fasen då krisen övergår till ett ärr som patienten 

alltid märker men som inte förhindrar ett normalt liv (Cullberg, 2006). 

 

Enligt Höök (2001) kan många patienter med hjärtinfarkt fastna i chockfasen på grund av att de 

lämnar sjukhuset för snabbt och inte får tillräcklig tid att bearbeta sina känslor. När patienter 

inte får möjlighet att samla sig innan de återgår till sin vardag, minskar antalet patienter som 

ändrar sina osunda levnadsvanor. Ändra levnadsvanor kräver en stark motivation. Då patienten 

lämnat sjukhuset med god information om förändrade levnadsvanor ger detta bästa 

förutsättningar att komma åter till vardagen. 

  

Hjärtrehabiliterings faser 

 

För att patienten ska kunna förhindra nyinsjuknande och kunna återfå balansen i livet vidtas 

hjärtrehabilitering. Hjärtrehabilitering indelas i tre faser. Första fasen, sjukhusfasen, omfattar 

tidig mobilisering och riskbedömning och påbörjas redan under ambulanstransporten in till 
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sjukhuset. Andra fasen som kallas rekonvalescensen och består av de första tre till sex 

månaderna med fysisk aktivitet, rökavvänjning, dietråd, psykosocialt stöd och återgång till arbete 

och till ett aktivt dagligt liv. Tredje fasen, underhållsfasen utgörs av en livslång behandling. Det 

innebär att träningsprogram kan utföras enskilt eller i grupp med inriktning på en fysiskt aktiv 

livsstil. Syftet med detta är att minska risken för återinsjuknande, lindra symtom, förbättra fysisk 

prestationsförmåga och höja livskvaliteten (Fridlund & Billing, 2002). 

 

 

Vårdprogram 

 

Rehabilitering efter sjukhuset sker i grupper eller personligt där patienterna är mer självständiga 

och kan följa de principer som kardiologen rekommenderade. Fysisk aktivitet har stor betydelse i 

hjärtrehabiliteringen (Piotrowicz & Wolszakiewicz, 2008). Cobb, Brown och Davis (2006) 

lägger betoningen mer på att uppföljning och information från vårdpersonalen har större effekt 

för rehabilitering efter sjukhusvistelsen. Enligt Höök (2001) kan patienter vara delaktiga i olika 

aktiviteter såsom gruppträffar, stresshanteringsgrupper och matlagningsgrupper under 

rekonvalescensen. I slutet av fasen besöker patienten kardiologen för att utvärdera hur 

rehabiliteringen har gått med hänsyn till patienters fysiska välbefinnande samt tar ställning till 

rehabilitering till underhållfasen. 

     

Rekonvalescensen i hjärtrehabiliteringsprogrammen förväntas en minskning av återfall av 

hjärtinfarkt, dödlighet, symtom, riskfaktorer såsom höga blodfetter och hög blodtryck samt 

osunda vanor som rökning. En förbättrad fysisk aktivitet förbättrar arbetsförmåga samt ökar 

intresse att följa upp förändringar gällande patientens fysiska aktiviteter och matvanor (Witt, 

Thomas & Roger 2005).  

 

En del patienter föreställer sig att de behöver acceptera sjukdomen för att återgå till vardagen 

Men inser inte att deras hälsa gradvis kommer att förbättras med tiden.(Paquet, Bolduq, 

Xhignesse & Vanesse, 2005). Det finns även patienter som inte vill vara delaktiga i 

hjärtrehabiliteringsprogramm på grund av olika orsaker till exempel för att det är långt att åka, 

det finns inte parkeringsplats, att tiden inte passar eller att barnen är ensamma hemma 

(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). De patienter som deltar i hjärtrehabilitering känner 

sig säkrare på att de alltid kan vända sig till sina vårdare när de har frågor och funderingar om sin 

sjukdom (Bergman & Berterö, 2001). Patienter som deltar i olika aktiviteter i 

rehabiliteringsprogram upplever en bättre livskvalitet och därmed har mindre risk att drabbas av 

hjärtinfarkt jämfört med patienter slutar att delta. Motivationen minskar om man inte följer 

rehabiliteringen. Därför är det viktigt att sjuksköterskan lär känna patientens personlighet för att 

kunna ge individanpassad hjälp för att säkerställa att patienten kan fortsätta med sitt program 

(Mierzynska et al., 2010). 

 

Hjärtrehabilitering har under de senaste 20 åren utvecklats från att röra sig om enbart fysisk 

träning hos sjukgymnast till att omfatta ett multidisciplinärt team som berör alla de områden i 

patientens liv som drabbas av en hjärtinfarkt. Nu finns det många sjukhus som har en hjärtskola 

för patienter med olika hjärt- kärlsjukdomar. Där får patienten lära känna sin kropp och sin 

sjukdom. Fysisk aktivitet och föreläsning som ingår i rehabiliteringen hjälper patienten att återgå 

till ett normalt liv. Hjärtskolan består av ett vårdteam och en grupp med cirka sju patienter med 
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blandade hjärtbesvär, däribland hjärtinfarkt. Syftet med programmet är livsstilsförändring med 

hjälp av ökat självförtroende och kunskap om hjärtsjukdomar. Det innebär att personer erbjöds 

föreläsningar om hjärtsjukdomar och läkemedlens påverkan i kroppen och deras biverkningar 

såväl som vad som är viktigt att veta om kost, rökning och övriga riskfaktorer. Kronisk stress är 

en annan riskfaktor som har ökat under senare år och därför ingår stresshantering som en allt 

större del i programmet. Centralt i programmet är dagliga promenader, cykling och liknande 

motionstillfällen (Pelle Johansson, Projektledare Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 

telefonsamtal, 23 februari 2011).  

 

Sjuksköterskans ansvar 

 

Ge information är en av de viktigaste arbetsuppgifterna som sjuksköterskor har. Sjuksköterskan 

underlättar vården för patienten genom att använda sin kunskap och erfarenhet, vara nära både 

fysisk och verbal samt uppmuntra patienten (Klang Söderkvist, 2008). Risken för återfall i 

hjärtinfarkt hos patienter som besöker sjuksköterskor regelbundet minskar med 52 procent 

jämfört med patienter som undviker besök. Minskning av återfall beror på att patienter får stöd, 

information om riskfaktorer samt råd till hälsosammare livsstil (Serranto-Martinez et al., 2004). 

Patienter som var nöjda med samtalen med sjuksköterskor och kände sig trygga förbättrade fler 

levnadsvanor jämfört med de som hade negativa erfarenheter av samtal med sjuksköterskor 

(Zrinyi & Horvath, 2003).  

 

Efter hjärtinfarkt börjar en fysiskt och emotionellt sårbar tidsperiod för patienten. Patienter som 

överlever en hjärtinfarkt bör aktivt hantera konsekvenserna som efterföljer sjukdomen såsom 

ändringar i livsstil och oro inför framtiden (Kristofferzon et al., 2007). För att kunna hantera 

förändringarna och fungera så bra som möjligt i vardagen är det väsentligt att en sjuksköterska 

vägleder patienten genom att ge välanpassad information om sjukdomens potentiella 

konsekvenser i patientens liv. Sjuksköterskan behöver känna till de typiska krisreaktionerna som 

patienter drabbas av. Dessutom bör hon/han förstå att olika patienter hanterar krisreaktionerna på 

olika sätt beroende på kultur, arv, erfarenheter och miljö (Almås, 2002). Jones och Johnson 

(2008) betonar också att sjuksköterskor har ansvar för att kunna säkerställa och ha bedömning 

för patientens status och symtom samt förbättra terapeutiskt förhållande med patienten. 

 

Enligt Fridlund (2002) har sjuksköterskor olika ansvar i 

olika faser av hjärtrehabiliteringen. I sjukhusfasen har sjuksköterskor ansvar för att lyssna aktivt, 

ge råd till patienter och/eller närstående samt förmedla informationer. I rekonvalescensen och 

underhållsfasen är sjuksköterskor till större del pedagoger och hjälper patienter att ändra osunda 

levnadsvanor.  
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Information till patienter 

 

Överföring av meddelanden från en aktiv person till en passiv person kallas för information. 

Målet med att ge information till patienten är att förändra patientens beteende och inställningar 

samt förbättra hälsobeteenden och hälsotillstånd (Pilhammar Andersson, 2003). Enligt Klang 

Söderkvist (2008) måste individanpassade mål sättas upp för att kunna uppnå dessa önskvärda 

resultat. Patientinformation kan ske både formellt och informellt. Med formellt menas att 

informationer ges med planerad och bestämda möten medan informellt består av den dagliga 

informationen som patient får av sjuksköterskan när de ligger på sjukhus.(Dahlborg- Lyckhage, 

2010).   

 

Information hjälper patienten att ta kontroll över situationen för att kunna ändra sina osunda 

levnadsvanor (Klang Söderkvist, 2008). Metoderna för att ge information till patienten kan vara 

olika. Information kan ges genom filmer, undervisning och broschyrer (Beran-Horenstein et al., 

2005). Nu för tiden har patienter enkel tillgång till all information genom internet vilket kan vara 

både positivt och negativt för vårdpersonalen. Först och främst kan det leda till extra påfrestning 

på sjuksköterskor för att patienter kan ha felaktig information. Då behöver sjuksköterskan agera 

som ett filter mellan korrekt och inkorrekt information (Socialstyrelsen, 2002). För det andra kan 

sjuksköterskor känna sig obekväma vid bemötande av välinformerade patienter. I det här fallet 

bör sjuksköterskor ändra sin uppfattning och försöka se det mer som en möjlighet för vården 

(Timmons, 2001). Till exempel så sparar det tid för vården eftersom patienten inte behöver lika 

mycket tid för att diskutera sin sjukdom, patienter kan själva bestämma när de behöver söka vård 

och dessutom blir patienterna mer delaktiga i sin vårdprocess (Ullrich & Vaccaro, 2002).  

 

När det gäller bemötande och information beskriver Socialstyrelsen (2005) fyra kriterier för att 

kunna ge en god vård. För det första bör sjuksköterskan ha förmågan att överföra budskap och 

information till patienter, närstående och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. 

Därefter är det viktigt att vägleda och stödja patienter och närstående så att de blir delaktiga i 

vårdprocessen. Dessutom krävs individuella och gruppsamtal med patienter och närstående med 

god eftertanke till omständigheterna. Slutligen behöver sjuksköterskan försäkra sig om att 

patienter och närstående tar in all information samt att vara observant för de patienter som inte 

berättar om sina egna informationsbehov (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskan bör ha kunskap och kompetens om sjukdomen vid bemötande av patienter för att 

kunna ge information till patienter om deras sjukdom (Scholte op Reimer et al., 2002). 

Sjuksköterskan som vill utvecklas i sitt yrke bör lära sig att ge individanpassad information 

(Öhman, 2003). För att kunna ge individanpassad information bör sjuksköterskan ha goda etiska 

attityder och en humanistisk syn på människan och omvärlden (Pilhammar Andersson, 2003).  

  

Information kan leda till trygghet och egenkontroll för patienten och närstående (Öhman, 2003). 

Det är många patienter som exempelvis inte vet att hjärt- kärlsjukdomar utvecklas under lång tid 

som en följd av en osund livsstil och sällan uppstår som en reaktion till några enskilda tillfällen i 

patientens liv. Därför behöver patienter bli bättre informerade om riskfaktorerna som kan orsaka 

till hjärtinfarkt samt hur patienter kan förändra levnadsvanor för att inte drabbas av sjukdomen 

igen (Almås, 2002).  
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Sjuksköterskan bör inte blanda in sina personliga värderingar i sin information utan att istället ge 

neutral information. Exempelvis kan det hända att en sjuksköterska säger till patienter som har 

drabbats av hjärtinfarkt: ”Nu måste du sluta att röka så att inte detta händer igen”. 

Sjuksköterskan kan informera patienten om risker med rökning utan att säga vad patienten 

”borde” göra. Sådan information som har med sig skrämmande eller emotionell innebörd kan 

göra att patienten inte kan ta till sig informationen jämfört med när objektiva fakta förklaras. 

Dessutom bör sjuksköterskan känna till vilken krisreaktionsfas patienter befinner sig i för att 

kunna undvika att överösa information under chockfasen. Under den fasen bör detaljerade råd 

och information undvikas eftersom patienten inte har kapacitet att ta in och bearbeta allt (Klang 

Söderkvist, 2008).     

 

Problemformulering 

 

Efter genomgången hjärtinfarkt är det på patientens ansvar att hantera sin sjukdom 

och undvika att insjukna igen (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2003). Patienten kan ha en 

kort vårdtid. Under den tiden är det svårare för patienten att ta in all information för att kunna 

återgå till livet som patienten hade före hjärtinfarkten (Gambling, 2003). Efter cirka tre månader 

när patientens återbesök till kardiolog är avslutat, önskar fler patienter att få vidare uppföljning. 

Då kan patienten fortsätta att få mer information om sjukdomen och behandlingar (Kristofferzon, 

Löfmark & Carlsson, 2008).  Information om kontroll och behandling av riskfaktorer leder hos 

de flesta patienter till en ökad medvetenhet om sin situation vilket i sin tur minimerar risken för 

återinsjuknande (Persson & Stagmo, 2008).    

Informationen är central för att underlätta återhämtningen hos patienter (Stewart, Davidson, 

Meade, Hirth & Makrides, 2000).              

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva vilket behov av information patienter har under de första tre till sex 

månaderna efter genomgången hjärtinfarkt. 

 

METOD 

Val av metod  

 

Författarna har valt att genomföra studien som en litteraturstudie för att kunna kartlägga relevant 

forskning i problemområdet. Kunskap som kommer från en litteraturstudie påverkar det 

praktiska vårdarbetet samt påminner om vart fokus bör ligga (Friberg, 2006).    

   

Datainsamling 

 

Litteratursökningen var baserad på vetenskapliga artiklar i databaserna PubMed och Cinahl för 

att hitta relevant forskning till litteraturstudien. PubMed användes då det är en bred databas som 

omfattar vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnadsforskning. Cinahl  användes av den 
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anledning då den innehåller vetenskapliga artiklar med inriktning omvårdnadsforskning men 

även inom sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Urvalskriterier 

 

Söktermerna som användes översattes till engelska ämnesord i Swedish MeSH (Medical Subject 

Headings). Användadet av MeSH-termer gav flera relevanta sökträffar (Willman, Stoltz & 

Bahtesvani, 2006). I PubMed användes MeSH-termerna myocardial infarction, patients, 

rehabilitation och nurse's role. Sökorden experience, life change, education och information 

needs är inga MeSH–termer men användes som fritextsökning. Sökordskriterier (logik) som 

AND användes i olika kombinationer för att undvika artiklar med låg relevans. 

Sökningen avgränsades till engelska artiklar som var publicerade de senaste tio åren och som 

enbart berörde vuxna personer över 19 år. Rubrikstermer (heading tags) som användes i Cinahl 

var följande: myocardial infarction, patients, experience, information needs, life change och 

education. Sökningen begränsades till engelska forskningsartiklar som var peer-reviewed, 

research article och publicerade från 2000 till 2011.  
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Översikt i urvalsprocessen finns i figur I. 

Sökningarna gjordes under februari månad 2011. 

 

I tabell redovisas artiklar från sökningarna. 

Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal  

träffar 

Granska

de 

Abstract 

Utvalda 

Artiklar 

PubMed 

 

 

Februari 

2011 

"Myocardial Infarction"[mh] 

AND "Patients"[mh] AND 

experience AND life change 

Limits: Humans, 

English, All Adult: 

19+ years, published 

in the last 10 years       

15  14 5 

PubMed 

 

 

Februari 

2011 

"Myocardial Infarction"[mh] 

AND "Patients"[mh] AND 

education AND 

"Rehabilitation"[mh] 

Limits: Humans, 

English, All Adult: 

19+ years, published 

in the last 10 years       

103 76 17 

PubMed 

 

 

Februari 

2011 

"Myocardial Infarction"[mh] 

AND "Patients"[mh] AND 

education AND life change 

Limits: Humans, 

English, All Adult: 

19+ years, published 

in the last 10 years       

17 13 7 

PubMed 

 

Februari 

2011 

 

"Myocardial Infarction"[mh] 

AND "Patients"[mh] AND 

"Rehabilitation"[mh] AND 

life change 

Limits: Humans, 

English, All Adult: 

19+ years, published 

in the last 10 years       

38 21 15 

PubMed 

 

 

Februari 

2011 

"Myocardial Infarction"[mh] 

AND "Patients"[mh] AND 

"Rehabilitation"[mh]  AND 

information needs 

Limits: English, All 

Adult: 19+ years, 

published in the last 10 

years 

16 14 8 

Cinalh 

 

Februari 

2011 

(MM "Myocardial 

Infarction") AND (MM 

"Information Needs")  

Limiters - Published 

Date: 2000-2011; 

English; Peer 

Reviewed; Research 

Article  

18 14 7 

Cinalh 

 

Februari 

2011 

 

(MM "Myocardial 

Infarction") AND (MM 

"Patients") AND education 

AND life change  

Limiters - Published 

Date: 2000-2011;  

English;  

Peer Reviewed; 

Research Article              

3 2 

 

1 

 

Manuell sökning 

 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) gjordes en manuell sökning genom att studera 

referenslistor i de valda artiklarna som var intressanta för att komplettera studien. Sex nya 

artiklar identifierades som studerades i sin helhet och två av dem inkluderades i litteraturstudien. 
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Figur 1 Flödesschema över urvalsprocessen 
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Trovärdighet 

 

De valda artiklarna sammanställdes och de titlar som var intressanta för ämnet valdes för att läsa 

abstracten. I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) lästes abstracten och artiklarna 

sorterades efter de som bäst som svarade på syftet och frågeställningarna och författarna 

granskade artiklarna noggrant. Artiklar beställdes och lästes igenom av båda författarna flera 

gånger och en kort skriftlig sammanfattning gjordes och diskuterades av författarna. För 

översättning av vissa termer användes ett svenskt-engelskt lexikon.   

 

Klassificering och kvalitetsvärdering 

 

Totalt har 17 artiklar inkluderats i forskningsöversikten som presenteras i en matris. Ett 

bedömningsunderlag (Bilaga I) av Willman et al. (2006) har använts för att öka tillförlitligheten 

och visa på kvaliteten. Artiklarna presenteras i matrisen med författarnas namn, land, när den 

publicerades, titel, syfte metod, deltagare och bortfall, resultat, typ av studie och klassificering. I 

enlighet med Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman et al. (2006) genomfördes 

Kvalitetsgranskning av de relevanta artiklarna (Bilaga II). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

I enlighet med etiska principer för forskning har författarna undvikit att skriva egna åsikter och 

istället presenterat materialet neutral. Etiska överväganden vid systematiska litteraturstudier har 

gjorts av författarna med avseende på urval och presentation av resultat. Studier baseras på 

vetenskapliga artiklar som har godkänts från den etiska kommittén eller där etiska överväganden 

har gjorts (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

 

RESULTAT  

Resultatet presenteras efter följande rubriker: Information om sjukdomens symtom och 

riskfaktorer, behandling, levnadsvanor, psykologiska aspekter samt om hur informationen 

utformas.  

 

Information om sjukdomens symtom  

 

Att veta exakt vad som har hänt med hjärtat och blodkärlen var inte nödvändigt utan kunde leda 

till mer oro och stress hos patienter (Condon & MacCarthy, 2006; Jensen & Petersson, 2003; 

Timmins & Kaliszer, 2003). I andra studier var patienter istället mest intresserade att veta vad 

som har hänt med hjärtat och hur de kan identifiera en ny hjärtinfarkt för att kunna förstå bättre 

sin situation och hälsa (Astin, Closs, McLenachan, Hunter & Priestley, 2008; Attebring et al., 

2005; Jenssen & Petersson, 2003; Pier, Shandley, Fisher, Burstein, Nelson & Piterman, 2008; 

Stewart, Abbey, Shnek, Irvine & Grace, 2004). Stewart et al. (2004) betonade att patienter ville 

förstå hur deras hälsa kommer att utvecklas i framtiden. Enligt Hanssen et al. (2005) var 

patienterna redan välinformerade om hjärtats anatomi, sin sjukdom och sina mediciner under 

sjukhusvistelse. Däremot behövde de mer information om hur de kunde hantera psykisk och 
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fysisk påverkan av sjukdomen för att inte drabbades av sjukdomen igen. Patienterna ville få mer 

information om hjärtinfarktens påverkan på deras liv (Jensen & Petersson, 2003; Otherhals et al., 

2006). 

 

Information om riskfaktorer 

 

Patienter behövde informeras om olika riskfaktorer som kunde vara orsaken till deras 

insjuknande, att kunna identifiera dem och ändra levnadsvanor för att minska riskfaktorer 

(Jenssen & Petersson, 2003; McGillion, Watt-Watson, Kim, & Graham, 2004). Patienter 

upplevde att av alla riskfaktorer var det större fokus på rökning och hur patienten kunde sluta 

röka (Oterhals et al., 2006; Timmins & Kaliszer, 2003). 

 

Patienter har inte tillräcklig information om riskfaktorer. De trodde exempelvis inte att osunda 

kostvanor eller fetma kunde vara orsaken till hjärtinfarkt. Istället fokuserade de på att bara 

stressen ledde till sjukdomen. Stress kunde vara en riskfaktor om patienter befann sig i stora 

händelser eller dagliga påfrestningar i arbetet (Murray, Manktelow, & Clifford, 2000). Flera 

patienter trodde att hjärtinfarkt var en åldersrelaterad sjukdom och bara drabbade äldre 

människor. Nästan alla patienter upplevde rökning som en stor riskfaktor (Condon & Mc Carthy, 

2006). Under hjärtrehabiliteringen önskade patienter få mer information om hur de kunde 

överleva efter hjärtinfarkten. Patientens vanligaste fråga var vad patienten skulle göra vid en ny 

hjärtinfarkt och förebyggande åtgärder som kunde minska risken (Condon & MacCarthy, 2006; 

Jensen & Petersson, 2003). 

 

Information om behandling 

 

Patienterna var intresserade av information om sina mediciner, biverkningar och hur de ska tas 

(Attebring et al., 2005; Jensen & Petersson, 2003; Otherhals et al., 2006; Smith & Liles, 2007; 

Stewart et al., 2004). Enligt Decker et al. (2007) ville inte patienterna bli informerade om 

medicinernas biverkningar för att det kunde leda till oro hos dem. Attebring et al. (2005) menade 

att patienterna hade frågor om de kunde klara ett normalt liv. Dessutom behövde patienter ha mer 

välstrukturerade och individanpassade planer för livsstilsförändringar (Decker et al., 2007). 

Äldre patienter önskade få mer information om vård, omvårdnad och stöd från kommunen som 

de bor i (Smith & Liles, 2007). 

 

Information om levnadsvanor 

 

Det var viktigt för många patienter att kunna återgå till vardagslivets aktiviteter som de hade 

tidigare (Henriksen & Rosenqvist, 2003; Hanssen et al., 2005). Hanssen et al. (2005) betonade 

att patienter tyckte att det var brist på information gällande motion. Det var viktigt att informera 

patienterna om fysiska aktiviteter (Stewart, et al., 2004) och på vilken nivå de borde anstränga 

sig under sina fysiska aktiviteter, särskilt viktigt var det för de som hade en vana att motionera 

(Pier et al., 2008). Patienter behövde få konkret information om hur de kunde införa 

hälsosammare vanor särskild hälsosam kost och individanpassad aktivitet för att förebygga en ny 

hjärtinfarkt (Decker et al., 2007; Hanssen et al., 2005; Stewart, et al., 2004; Timmins & Kaliszer, 

2003). Patienter önskade till exempel att få ett dagligt träningsschema för att kunna följa den 

varje dag (Kärner et al., 2005).  
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Patienter ville vara informerade om sina begränsningar gällande sexuella aktiviteter (Henriksen 

& Rosenqvist, 2003; Mosack & Steinke, 2009). Stewart et al. (2004) påtalade att män hade mer 

frågor om sjukdomens påverkan i deras aktiviteter, särskilt sexuella. De undrade hur 

behandlingar kunde påverka deras sexliv och när det kunde vara säkert för deras hälsa att börja 

ha sex. Kvinnor hade inte detta informationsbehov och istället ville de veta mer om sin sjukdom. 

Oterhals et al. (2006) visade motsatsen, att det var minst lika viktigt för kvinnorna som för 

männen att få information om sexuella aktiviteter. 

 

 Patienter behövde få mer tydlig information om diet och kolesterolvärde efter sjukhusvistelse 

(Astin et al., 2008; Stewart et al., 2004; Timmins & Kaliszer, 2003). Information om 

hälsosammare förändringar var viktig information som patienten behövde efter sjukhuset. En 

orsak kunde vara att det är först efter sjukhusvistelsen som patienten började handla livsmedel 

och därmed började tänka på kosten och vad som var tillåtet för patienten att äta (Timmins & 

Kaliszers, 2003).  

 

Information om psykologiska reaktioner  

 

Efter sjukhusvistelse började patienter tänka på sin sjukdom och då uppträdde vanligtvis oro, 

ångest och depression. Det kunde uppkomma från ett par dagar till några månader. Patienter 

undrade hur de kunde hantera sina känslor. Därför önskade de informeras om hur de kunde 

hantera de psykologiska påfrestningarna som uppstod efter genomgången hjärtinfarkt (Hanssen 

et al., 2005; Henriksen & Rosenqvist, 2003; Oterhals et al., 2006). Efter sjukhusvistelse hade 

patienter mer tid att tänka på sitt liv och hur de levde som kunde vara orsaken till sjukdomen. 

Därför var det vanligt att patienter lätt blev irriterad, fick problem med koncentration och grät för 

små saker. De ville förstå hur de kunde kontrollera och bearbeta sina känslor (Jensen & 

Petersson, 2003; Timmins & Kaliszer, 2003). 

 

Patienter kunde vara kritiska mot sjuksköterskor eftersom sjuksköterskor lade allt fokus på hur 

stress påverkade kroppen. Istället ville patienterna lära sig hantera stressen så att de inte 

insjuknade igen (Astin et al., 2008; Condon & McCarthy, 2006; Pier et al., 2008). Timmins och 

Kaliszer (2003) menade istället att det psykologiska stödet var mindre viktigt än hjälp med 

kostvanor och motion. 

 

Informationens utformning 

 

Patienter upplevde att sjuksköterskor gav mer generell och standardiserad information än 

individanpassad samt var informationen för teknisk och skrämmande. Den generella 

informationen gavs i form av broschyrer, gruppmöte och videofilmer för att kunna passa till alla. 
Därför var det svårt för patienten att urskilja den nödvändigaste informationen för att lösa deras 

specifika problem (Hanssen et al., 2005). Under de olika faserna av hjärtrehabilitering förändras 

behovet av informationen. I sjukhusfasen behöver patienten information om medicinering och 

komplikationer. Under rekonvalescensen får patienten information om behandling och anpassade 

aktiviteter i det dagliga livet (Piotrowicz & Wolszakiewicz, 2008).  
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Patienten fick mycket och ibland motsatt vårdinformation från olika vårdgivare (Attebring et al., 

2005). Det kunde orsaka att patienten tappade förtroende för informationen (Hanssen et al., 

2005). Brist på information kunde leda till att patienter fick negativa upplevelser av sjukdomen. 

Detta i sin tur kunde orsaka att patienter inte var motiverad att ändra sin livsstil (Kärner et al., 

2005). Olika frågeformulär eller enkäter kunde vara till stor hjälp för sjuksköterskor för att ta 

reda på vilka kunskaper patienterna redan har och vad denne behöver tillgodogöra sig för att ha 

en komplett bild (Pooley, Gerrard, Hollis, Morton & Astbury, 2001).  
 

Mer konkret, praktisk och individanpassad information uppmuntrade patienterna att ändra sina 

eventuella osunda beteende samt följde sina medicinska behandlingar. Patienter ville få mer 

information om olika hjärtrehabiliteringsprogram som de kunde delta i och individanpassade 

rådgivningar om vad patienter borde göra och inte borde göra (Wingman, Dalal, Sweneey, & 

Evans, 2006; Timmins & Kaliszer, 2003). Enligt Jenssen och Petersson (2003) var de patienter 

som deltog i hjärtrehabilitering mer nöjda angående information än de som inte deltog i 

programmet.  

 

De yngre patienterna hade mer frågor angående hjärtinfarkt, dess orsaker till och konsekvenser 

efter sjukdomens förlopp. Medan äldre patienter undrade mest om vart de kunde vända sig när de 

hade funderingar om sin sjukdom (Oterhals et al., 2006; Smith & Liles, 2007). 

 

Decker et al. (2007) och Hanssen et al. (2005) visade att skriftlig information skapade lugn och 

ro hos patienter eftersom då kunde patienter läsa informationen när de själva ville. 

 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att lyfta fram, analysera och översiktligt beskriva vilka informationsbehov 

patienter har under de första tre till sex månaderna efter genomgången hjärtinfarkt. I vårt valda 

ämnesområde fanns det en stor mängd vetenskapliga artiklar av god kvalitet som täckte detta 

område. Författare påpekar vikten av att systematiskt värdera, analysera och sammanställa 

resultaten från detta grundmaterial. Användningen av kvalitativa så väl som kvantitativa artiklar i 

resultatet skapade en bra möjlighet att lyfta fram de olika aspekterna kring information till 

patienter med hjärtinfarkt (Forsberg & Wengström, 2008).  

  

Artiklarna som användes i resultatet var skrivna på engelska. Av den anledningen läste vi 

artiklarna separat för att sedan diskutera innehållet. Detta gjordes för att undvika språkliga 

misstag men även för att öka trovärdigheten av granskningen (Forsberg & Wengström, 2008). 

Sjutton artiklar inkluderades i studien och presenterades i en matris. 

 

Sökordskombination bestod av minst av tre ord eftersom enstaka sökord gav ett stort antal 

träffar. Som exempel kan nämnas Myocardial Infarction som gav 171 165 resultat och Patients 

And Information Needs gav 8468 samt Myocardial Infarction And Patients gav 22458. För att 

uppnå de aktuella artiklarna svarade på syftet utfördes noggrant granskning (Forsberg & 

Wengström, 2008). 
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Författarna kunde inte hitta artiklar som enbart fokuserar på informationsbehoven under 

rekovalensperioden. Flera artiklar beskrev vilken information som patienterna får under de första 

dagarna eller under det första året efter en hjärtinfarkt. Studierna var inte heller samstämmiga 

gällande prioritering av vilken information som är den viktigaste att förmedla. 

  

Resultatdiskussion  

 

Resultatet visade att en av sjuksköterskans uppgifter är att ge information till patienter. För att 

informationen ska kunna förbättra patientens hälsotillstånd måste det ges enligt individens behov 

(Klang Söderkvist, 2008). Vissa patienter behöver få individanpassad information om 

sjukdomen, konsekvenser samt förebyggande åtgärder för en ny hjärtinfarkt (Astin et al., 2008). 

Andra patienter är mer intresserad av information om medicinska behandlingar, levnadsvanor 

(Stewart et al., 2004) och riskfaktorer (Jenssen & Petersson, 2003). Trots att alla patienter är 

unika kunde några generella samband göras. Äldre patienter önskar att få kontakt med 

kommunen och hemvården medan yngre behöver veta mer om sjukdomen och dess 

konsekvenser (Oterhals et al., 2006). Kvinnor vill veta när de kan återgå till sina vardagliga 

sysselsättningar medan män behöver veta när de kan återgå till sina sexliv (Stewart et al., 2004). 

Dahlborg- Lyckhage (2010) betonar att informationen kan ges med antingen planerad möte eller 

allmän träff med sjuksköterskan. Under olika faser av hjärtrehabilitering ges informationen 

utifrån vilken fas patienter befinner sig. Exempelvis får patienter information om behandling och 

fysisk aktiviteter under rekonvalescensen (Piotrowicz & Wolszakiewicz, 2008).  

 

Patienter behövde få mer individanpassad information (Wingman et al., 2006). För att kunna ge 

sådan information krävdes det att sjuksköterskor först och främst hade tillräckligt med tid att 

ägna sig åt patienter individuellt för att kunna kartlägga vilka behov patienter har. Under 

rehabiliteringsprogrammet kommer den första möjligheten för sjuksköterskor att skapa detta 

tillfälle (Gambling, 2003). Pooley et al. (2001) betonar att olika frågeformulär eller enkäter kan 

vara till stor hjälp för sjuksköterskor för att komplettera en bild över patientens behov av 

information. Enligt Socialstyrelsens (2005) fyra kriterier kan dessutom gruppmöten ge patienter 

trygghet och i att de inte är ensamma att drabbas av sjukdomen. Sjuksköterskor behöver komma 

ihåg att de måste lyssna noggrant och aktivt till patienter för att kunna identifiera deras behov 

och vinna deras förtroenden (Fridlund & Billing, 2002).  

 

Enligt Cullberg (2006) kan patienter inte ta in all information under chockfasen. Kärner et al. 

(2005) betonar att man måste välja rätt tidpunkt att ge informationen till patienter. Att inte 

överösa patienten med information i chockfasen och välja en bättre tidpunkt kan vara 

betydelsefullt för patienternas framtida välbefinnande. Vidare har patienter som under 

hjärtrehabiliteringen från två till sex månader efter insjuknandet regelbundet träffar med sina 

sjuksköterskor har fått bättre resultat i sina livsstilsförändringar jämfört med de som regelbundet 

träffat sina läkare för undersökningar (Scholte op Reimer et al., 2002).  

 

Smith och Liles (2007) samt Oterhals et al. (2006) påpekar att yngre patienter är mer oroliga för 

konsekvenser av hjärtinfarkt och har mer frågor kring detta medan äldre patienter frågar efter 

någon som de kan vända sig åt vid behov. En kontinuerlig kontakt med sjuksköterska skapar 

trygghet hos äldre patienter (Pooley et al., 2001). För att detta ska ske behöver sjuksköterskor i 
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sjukhuset ha möjlighet att kontakta en sjuksköterska i primärvården för uppföljning av patienten 

(Clark, Barbour & McIntyre, 2002). 

 

Fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor för hjärtinfarkt (Persson & Stagmo, 2008). Därför erbjuds 

patienter i hjärtrehabiliteringen olika fysiska aktiviteter (Mayou et al., 2002). Därmed undrar 

patienter ofta hur fysiskt aktiva deras hjärta tillåter dem att vara (Pier et al., 2008). Gambling 

(2003) säger att patienter inte var angelägna att motionera eftersom de ansåg att det tilldelade 

motionsschemat för generellt och mer anpassat till yngre patienter. Ett dagligt träningsschema 

(Kärner et al., 2005) som är sammansatt utifrån individens kapacitet kan förebygga 

återinsjuknande hos patienter (Decker et al., 2007).  

 

Ändringar av osunda kost- och motionsvanor bidrar till att patienter minskar risken för 

hjärtinfarkt. För att patienten ska kunna göra dessa förändringar behöver de en stark motivation 

(Höök, 2001). Rekonvalescensen av hjärtrehabiliteringen förväntas att patienter motiveras till att 

genomföra förändringar i sina eventuella osunda beteende (Witt et al., 2005). Meningen med 

hjärtrehabiliteringsprogrammet är att följa patienten hela vägen från sjukdom och chock fram till 

att få tillbaka en balans i livet. De ska kunna återgå till de sysselsättningar som de hade tidigare 

(Fridlund & Billing, 2002) och i rehabiliteringen är det sjuksköterskan som hjälper patienten att 

sätta upp praktiska mål utifrån dennes behov (Low, 2003). 

 

Forskningen kring informationen är tvetydig. Olika studier kommer fram till någorlunda olika 

resultat. Detta är antagligen är en direkt reflektion av att människor är unika. Sjuksköterskan bör 

vara medveten om just detta faktum vid bemötandet av patienter. Utan den insikten kan 

sjuksköterskan missa detaljerna som krävs för att patienten lämnar behandlingen med bestående 

resultat. Givetvis beror detta mycket på sjuksköterskans arbetslivserfarenhet, didaktik och 

personkännedom (Murray et al., 2000).  

 

 

Slutsats 

 

Att drabbas av och överleva en hjärtinfarkt kan medföra stora förändringar i patientens liv som 

kommer styra över patientens beteenden i linje med en hälsosammare livsstil. För att kunna 

besluta om att göra dessa förändringar behöver patienten få tillräcklig och korrekt information. 

Resultatet visade att den bästa tiden att ge patienten denna information är under 

hjärtrehabiliteringsprogrammet eftersom det är först då patienten är tillräckligt mottaglig för 

informationen. Under rehabiliteringen kan sjuksköterskor boka in ett individuellt möte med 

patienten för att kartlägga dennes behov av information och individanpassa informationen vilket 

är centralt för att uppnå det önskade resultatet. Resultatet visade att olika patienter har olika 

behov och förväntningar därför kan man inte bara ge generell information till dem eller ge dem 

all information samtidigt. Om patienten behöver öka sin fysiska aktivitet och lägga om sin kost 

kan alltså denna information ges i olika detaljnivåer och på många olika sätt beroende på vem 

patienten är och hur denne mår. 
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BILAGA I               

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad 

och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 



 

 

Bilaga II 

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Astin, Closs, 

McLenachan

, Hunter & 

Priestley 

(2008) 

England 

 

The information needs of 

patients treated with 

primary angioplasty for 

heart attack: An 

exploratory study. 

Identifiera 

informationsbehov hos 

patienter som behandlas 

med angiografi för 

hjärtinfarkt.  

 

Semistrukturerade intervjuer 

 

n=29 

  (0) 

 

  

  

Patienter behövde mer specifik information om 

risken för återfall, om läkemedel, fysiska 

aktiviteter och kost. I princip var deltagarna 

nöjda med hur informationen lämnades. 

 

 

   I 

   K 

Attebring 

From, 

Herlitz & 

Ekman 

(2005) 

Sverige 

Intrusion and confusion- 

the impact of medication 

and health professionals 

after acute myocardial 

infarction. 

Undersöka patienternas 

upplevelser av sekundär-

prevention efter första 

hjärtinfarkten.  

 

Ostrukturerad intervju 

 

n=20 

  (0) 

 

Resultatet indelades i 2 rubriker:  

påverkan av medicinering och påverkan av 

vårdpersonal. Patienterna önskade att få mer 

information om läkemedel och deras 

biverkningar. De upplevde att informationens 

innehåll var olika beroende på vem som gav.  

   II 

   K 

Condon & 

MacCarthy 

(2006) 

Irland 

Lifestyle changes 

following acute 

myocardial infarction:  

Patients perspectives.  

Att undersöka patienters 

perspektiv på 

livsstilsförändringarna efter 

en hjärtinfarkt. 

Semistrukturerade intervjuer n=10 

  (0) 

Visar insikter om vad som behövdes göra men 

saknar tidigare livsstilen. Överbyskyddande 

anhöriga var en källa som orsakade frustration 

och aggressivitet.  

   I 

   K 

Decker, 

Garavali, 

Chen, 

Buchana, 

Nugent, 

Shipman & 

Spertus 

(2007) 

USA 

Acute myocardial 

infarction patient´ 

information needs over 

the course of treatment 

and recovery. 

Att beskriva patienters 

preferenser för delaktighet 

och informationsbehov för 

att underlätta 

beslutsfattandet i samband 

med en hjärtinfarkt.   

Samtal 

 

 

 

n=23 

   (4) 

Både patientens roll i beslutsprocessen och 

informations förändringar bör göras med att 

hjärtinfarkten gå från akut till stabil. 

Förändringar synas vara dock icke-lineär, 

snarare än linjärt. 

 

 

 

   II 

   K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie 

(K) I = Hög, II = Medel, III = Låg 
ss 



 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Hanssen, 

Nordrehaug 

& Hanestad 

(2005) 

Norge 

A qualitative study of the 

information needs of 

acute myocardial 

infarction patients and 

their preferences for 

follow-up contact after 

discharge.  

Att undersöka patienters 

informationsbehov efter en 

hjärtinfarkt och deras 

preferenser för uppföljande 

kontakt efter utskrivning 

från sjukhuset. 

Semistrukturerad intervju 

 

n=19  

  (5) 

 

 

Resultatet gruppdelades i 3 rubriker: 

Sjukhusvistelsen.  

Hemkomsten.  

Uppföljning.  

Uppgifterna stöder resultaten från tidigare 

studier att det finns en systematisk 

underlåtenhet att möta patienternas 

informationsbehov på sjukhus och vid 

hemkomsten. 

   I  

   K 

Henriksen & 

Rosenqvist 

 (2003) 

Sverige 

 

 

Understanding cardiac 

follow-up service – a 

qualitative study of 

patients, healthcare 

professional, and 

managers. 

Studien genomfördes för att 

studera patientens förståelse 

och erfarenhet efter 

hjärtinfarkt. 

 

Frågeformulär, 

telefonintervju och 

djupintervjuer. 492 

patienter. 324 män och 168 

kvinnor. 121 läkare och 213 

distriktssköterskor.  

n=826 

     (-) 

Viljan av patienterna var att få information i första 

hand om mediciner, biverkningar samt korrekt och 

relevant prognos. Osunt förhållande mellan 

vårdpersonal och primärvården inverkar negativt 

patienter. Ett av problemen som tagits upp av 

författarna var att patienterna önskade att 

vårdpersonalen behandlade dem som en helhet. 

   I 

   K 

Jensen & 

Petersson 

(2003) 

Danmark 

The illness experiences of 

patients after a first time 

myocardial infarction.  

Undersöka patienters 

upplevelser efter en första 

hjärtinfarkt. Fokuserat på 

livssituation och 

rehabiliteringsprocessen.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

n=30  

  (7) 

 

 

Patienters osäkerhet av sin livssituation 

delades i 4 rubriker: 

Insjuknandet utanför sjukhuset.  

Existensiella hot.  

Rehabiliteringsfas.  

Behov av information och stöd. 

   I 

   K 

Kärner, 

Tingströ, 

Abrandt- 

Dahlgren & 

Bergdahl 

(2005) 

Sverige 

 

Incentives for lifestyle 

changes in patients with 

coronary heart disease. 

Studien undersöker hur 

patienter med 

kranskärlssjukdomar kan 

återgå till ett normalt liv 

genom att ändra sin livsstil 

med syftet att må bra under 

återhämtningsperioden. 

Intervju n=113 

   (0) 

Fyra huvudkategorier porträtterar patienters 

upplevelser av att underlätta livsförändringar: 

”Somatisk incitament”, ”Sociala/praktiska 

incitament”, Kognitiv incitament”, ”Affektiv 

incitament”. Kognitiv stimulans underlättas mest 

motion och läkemedelsbehandling. 

Sociala/praktiska incitament underlättas med fysisk 

träning och kost förändring. Fysisk träning och kost 

begränsas främst av somatiska, sociala och 

känslomässiga incitament. 

   I 

   K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)I = Hög, 

II = Medel, III = Låg 



 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Typ 

 

McGillion, 

Watt-

Watson, Kim 

& Graham 

(2004) 

Canada 

Learning by heart: A 

focused group study to 

determine the self-

management learning 

needs of chronic stable 

angina patients. 

Studien undersöker vad 

patienter med 

kranskärlsjukdomar som 

ingår i en fokusgrupp måste 

lära sig att hantera sin 

egenvård i syfte att utveckla 

innehållet för ett planerat 

psykologiskt 

undervisningsprogram för 

egenvård. 

Intervju n=8 

 (0) 

De patienterna som ingår i undervisnings 

grupper vill lära sig mer om anatomi, fysiologi, 

psykologiska faktorer, riskfaktorer, symtom, 

behandling och mediciner, kost och symtom.  

   I 

   K 

Mosack, & 

Steinke 

(2009) 

USA 

Trends i Sexual Concerns 

After Myocardial 

Infarction. 

Att undersöka trender i 

sexuella frågor hos patienter 

med hjärtinfarkt och mönster 

av sexuella problem i början, 

mitten och senare 

återhämtningsperioder. 

 320 deltagare som haft 

hjärtinfarkt ingick i tre 

studier. Deltagarna fick 

frågeformulär, 1-6 måneder 

efter hjärtinfarkt. En del var 

frågedel och en berättande. 

 

n=320 

  (-) 

Förändringar i självidentitet, särskild fysiska 

och psykiska var dominerande teman. 

Information om sexuellaktivitet var 

otillräckligt. Patienter vill utöka sina kunskaper 

kring frågan om sexuell aktivitet för att minska 

stress och övervinna sin rädsla för det sexuella 

livet. Vidare patienter är missnöjda med att de 

får information endast när de frågar om sexuell 

aktivitet. 

   I 

   K 

Murray, 

Manktelow 

& Clifford 

(2000) 

The interplay between 

social and cultural 

context and perceptions 

of cardiovascular 

disease. 

Förklara hur det kan skilja 

sig mellan sociala och 

kulturella faktorer i 

patienters uppfattningar 

om riskfaktorer och 

livsstilsförändringar vid 

hjärtinfarkt. 

Semistrukturerad intervju n=24 

  (0) 

Sjuksköterskor baserar sin vetskap på 

epidemiologiska faktorer. Uppfattningar 

om riskfaktorer och livsstilsförändringar 

vid hjärtinfarkt skiljer sig mellan patienter 

och sjuksköterskor. Patienterna medvetna 

att en av riskfaktorer är rökning trots detta 

tror de att en cigarett kan minska stressen. 

Det svårt ibland att få patienterna att följa 

den information de får. Sjuksköterskor kan 

medverka med effektiv rådgivning och 

information till patienter och deras 

anhöriga om livsförändringar och 

hjärtrehabilitering. Se hela patienten. 

  I 

  K 



 

 

Oterhals, 

Hanerstad, 

Eide & 

Hanssen 

(2006) 

Norge  

The relationship between 

in-hospital information 

and patient satisfaction 

after acute myocardial 

infarction. 

Att undersöka och beskriva 

sambandet mellan mottagen 

information och 

tillfredsställelse med vården 

efter hjärtinfarkt samt att 

beskriva områden för att 

förbättra patienternas vård. 

Frågeformulär 

 
n=130 

   (19) 

  

 

Patienter som var välinformerad var mer nöjda 

med sin sjukhusvistelse än de patienterna som 

fått otillräckligt information. Patienter var 

minst nöjda med information om medicinering 

och eventuella framtida problem. 

   I 

   P 

Pier, 

Shandley, 

Fisher, 

Burstein & 

Nelson   

2008 

Australien 

Identifying the health and 

mental health information 

needs of people with 

coronary heart disease, 

with and without 

depression. 

Att identifiera 

informationsbehov om 

fysiska och psykosociala 

hälsa samt med eller utan 

depression hos patienter med 

kranskärlssjukdom. 

Semistrukturerad intervju n=16 

   (0) 

De viktigaste punkterna som diskuteras i denna 

studie var psykosocialt, fysisk aktivitet, 

medicinskt samt information till familjen.  

De mest framträdande informationsbehovs 

ingick i identifiering och hantering av risker i 

samband med fysiska symptom, psykosociala 

informationen och framför allt förbättrandet av 

patienternas sociala stöd. Patienter 

ansåg denna information viktig för att lindra 

ångest och negativa affekter. Patienter ansåg att 

det behövs en fullständig och korrekt 
information för att må bra efter en hjärtinfarkt 

  II 

  K 

Pooley, 

Gerrard, 

Hollis, 

Morton & 

Astbury 

 2001 

Storbritannie

n 

Oh it’s a wonderful 

practise ...you can talk to 

them: a qualitative study 

of patients’ views on the 

management of type 2 

diabetes. 

Att undersöka patienters och 

vårdpersonals uppfattning 

om de centrala frågorna för 

en effektiv egenvård av 

diabetes typ 2. 

 

Semistrukturerad intervju 

s.15,  

85 intervjuer 

med typ 2 

diabetiker och 

deras 

sjukvårdsperson 

al. 

n=85 

   (0) 

Fem centrala teman som identifierats: att ha 

tillräckligt tid, kontinuitet, att ha möjlighet att 

ställa frågor, att känna sig lyssnad på och 

skillnaderna av patients upplevelser av att leva 

med diabetes. 

 

  II   

  K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 



 

 

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Stewart, 

Abbey, 

Shnek,  

Irvine &  

Grace 

2004  

Kanada 

Gender differences in 

health information needs 

and decisional preferences 

in patients recovering 

from an acute ischemic 

coronary event. 

Att undersöka 

könsskillnader i 

hälsoinformationsbehovet 

och beslutspreferenser efter 

en akut ischemisk koronar 

händelse. 

 

Skriftligt frågeformulär 

 

n=906 

  (384) 

Män rapporterade att mottagen mer information 

och upplevde större tillfredsställelse med 

vården att uppfylla deras informationsbehov. 

Kvinnor ville ha mer information än män om 

kärlkramp och högt blodtryck. Män ville ha mer 

information om sexuell funktion och ta emot 

mer information om hur deras familjer skulle 

kunna stödja deras livsstilsförändringar. 

Patienter som rapporterade mer mottagen 

information rapporterade mindre depressiva 

symtom. De var nöjda med läkarens beslut. 

   I 

   P         

Timmins & 

Kaliszer 

(2003) 

Irland 

Informations needs of 

myocardial infarction 

patients. 

 

Huvudsyftet var att 

undersöka 

uppfattningsförmågan hos 

patienter efter sin första 

hjärtinfarkt, brist på 

hjärtutbildningsprogram och 

detta jämfördes med sina 

uppfattningar efter sin första 

hjärtinfarkt och med 

sjuksköterskans uppfattning.  

Frågeformulär   n=95 

  (9) 

 

Skillnader mellan patienter och sjuksköterskor 

var i tre poster, alla i som ”fysisk aktivitet” 

kategorin, till exempel ”när kan du återuppta 

körningen”, ”när kan du återuppta sexuell 

aktivitet” och ”om att uppta arbetet”. Fyra 

poster som gav den högsta poängen var: ”vad 

som bör göras när du känner smärta i bröstet”, 

”vad är symptomen på en hjärtinfarkt”, ”när ska 

du ringa en läkare” och ”vad man ska göra för 

att minska risken för en ny hjärtinfarkt”. 

   II  

   P 

Wingman, 

Dalal, 

Sweneey & 

Evans 

 (2006) 

Storbritannie

n 

Listening to patients: 

Choice in cardiac 

rehabilitation. 

Att undersöka patientens 

upplevelse av hjärtinfarkt 

och att identifiera de faktorer 

som påverkar valet av 

rehabilitering på sjukhus 

eller i hemmet efter 

hjärtinfarkt. 

Semistrukturerade intervjuer n=17 

  (0) 

Tio patienter valt rehabilitering i hemmet och 

sju på sjukhuset. Sjukhusbaserade gruppen 

betonade handledning under övningen, behövde 

kamratskap i en grupp, ville resa och tyckte att 

de saknade självdisciplin. Hembaserade 

gruppen ansåg att deras rehabilitering skulle 

passa in i deras liv, snarare än att deras liv 

skulle passa rehabiliteringsprogram och de hade 

disciplin 

   II 

   K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


