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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd varpå delar av hjärtat får akut syrebrist. 
Tillståndet kan leda till bestående komplikationer för patienten, men kan även ha dödliga 
konsekvenser. Patienter som överlever kan uppleva en krisreaktion och ett nedsatt 
välbefinnande. Sjuksköterskor kan ha en betydelsefull roll att hjälpa patienter att återfå sitt 
välbefinnande.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att främja patienters 
välbefinnande i det icke-akuta skedet efter en hjärtinfarkt. 
Metod: En kvalitativ ansats med intervjuer som metod har använts för att besvara syftet med 
studien. Datamaterialet har analyserats med hjälp av Graneheim och Lundsmans tolkning av 
kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Sjuksköterskorna ansåg att de hade möjlighet att främja patienters välbefinnande 
genom en öppen dialog med patienten. Även genom att delge individanpassad information, 
att uppmuntra patientens delaktighet i sin egenvård samt genom teamsamverkan.  
Slutsats: Enligt sjuksköterskornas erfarenhet var arbetet i att främja en patients 
välbefinnande efter en hjärtinfarkt individuellt och beroende på den enskilda patienten. 
Gemensamt var att sjuksköterskorna ville göra dessa patienter, som upplevt nedsatt 
välbefinnande, trygga i sin nya situation. Huruvida sjuksköterskorna kunde främja patienters 
välbefinnande berodde på patientens intresse av att samtala, mottaglighet för information 
samt motivation till och delaktighet i sin egenvård. 
 
Nyckelord: Egenvård, erfarenhet, hjärtinfarkt, intervjuer, kvalitativ innehållsanalys, sjuksköterska, 

slutenvård, välbefinnande 
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Inledning 
Personer som lever med vetskapen om hur snabbt livet kan sluta efter att ha överlevt en 

hjärtinfarkt, kan ha ett liv som präglas av osäkerhet, rädsla och ångest inför framtiden. Det 

kan innebära en förändrad respekt inför livet. (Johansson, Dahlberg och Ekebergh, 2003). 

Eftersom dessa personer kan leva med vetskapen om hur snabbt livet kan förändras och 

eventuellt ta slut, kan de därför känna osäkerhet inför framtiden och en särskild respekt för 

livet. Walton (1999) beskriver sjuksköterskans stora betydelse i att hjälpa patienter att må 

bättre och återfå sitt välbefinnande efter en hjärtinfarkt. Författaren menar att patienter som 

får stöd av en sjuksköterska kan känna hopp och mod att planera inför framtiden. Förutom att 

med hjälp av sjuksköterskan kunna känna sig som vanligt, så upplever patienterna även en 

värdighet som människa. En sjuksköterska som uppmuntrar och ger patienten en positiv 

känsla kan göra att patienterna mår bättre och får ett bättre välbefinnande (ibid.). Det dagliga 

livet efter en hjärtinfarkt kan påverkas av att patienterna upplever sjuklig trötthet och 

minskad motivation (Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink, 2013). De kan ha svårigheter att 

känna igen sig själva och de kan vara obekväma och frustrerade över sin nya livssituation 

(ibid.). En del patienter som drabbats av en hjärtinfarkt lever med tron att pulshöjande 

aktiviteter överbelastar hjärtat, som de i sin tur tror orsakar en ny hjärtinfarkt (Simonÿ, 

Pedersen, Dreyer & Birkelund, 2015). Patienter uppskattar kontakt med sjuksköterskor efter 

hjärtinfarkten. De känner att sjuksköterskan hjälper dem att hantera osäkerheten de upplever, 

men även att de får hjälp genom att sjuksköterskan kan ge råd och finnas som stöd vid 

planering inför framtiden (ibid.). 

 

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Under år 2012 till 2014 

insjuknade drygt 24 200 personer i Sverige i hjärtinfarkt (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Trots att insjuknandet i och dödligheten av hjärtinfarkt har minskat markant de senaste 

decennierna så är sjukdomen fortfarande ett stort problem. Hjärt- och kärlsjukdomar är en av 

de vanligaste dödsorsakerna i Sverige (ibid.). Detta innebär att det är en stor patientgrupp 

som är i behov av vård och som sjuksköterskor ofta möter i sin yrkesroll. Det saknas däremot 

tydlig och sammanställd forskning om hur sjuksköterskor kan främja patienters 

välbefinnande efter att de drabbats av en hjärtinfarkt. Detta examensarbete är tänkt att vara en 

hjälp till sjuksköterskor hur de kan främja patienters välbefinnande efter en hjärtinfarkt.  
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Bakgrund 

Hjärtinfarkt 
En hjärtinfarkt är ett akut sjukdomstillstånd där ett eller flera av hjärtats kranskärl plötsligt får 

försämrad blodtillförsel vilket leder till att blodcirkulationen påverkas (Ericsson och 

Ericsson, 2012). Det mest generella symtomet vid en hjärtinfarkt är ihållande eller 

återkommande bröstsmärtor som vanligtvis brukar kunna stråla mot vänster arm, mot nacken, 

mot underkäken och ut mot ryggen. Det är även vanligt att patienterna får psykiska besvär 

(ibid.).  

 

Ivarsson och Ask (2012) förklarar att vid behandlingen av en hjärtinfarkt där medicinsk 

behandling inte är tillräcklig, görs antingen en Percutaneous Coronary Intervention (PCI) 

eller Coronary Artery Bypass Graft (CABG). En PCI innebär att en stent, ett litet 

cylinderformat nät oftast gjort av stål eller propplösande läkemedel förs in via en kateter i 

ljumskvecket eller underarmen för att åtgärda förträngningen. Grefberg (2013) beskriver att 

fördelen med att göra en PCI gentemot en CABG är att vårdtiden och rehabiliteringen blir 

betydligt kortare, samt att risken för komplikationer är mindre. Leeper (2004) förklarar att de 

flesta patienter som gjort en PCI kunde i efterförloppet känna att ingreppet hade en positiv 

påverkan på välbefinnande då de framförallt snabbt blivit av med bröstsmärtan men även 

upplevde en minskad trötthet.  

 

Ivarsson och Ask (2012) menar att om förträningarna sitter dåligt till och en PCI inte är 

möjlig att utföra kan en CABG göras. Grefberg (2013) förklarar att CABG innebär öppen 

kranskärlskirurgi där bröstkorgen öppnas upp och hjärtat friläggs. Fördelen med att göra en 

CABG är att resultaten ofta är mer bestående vilket leder till att ingreppet inte behöver göras 

om lika ofta. Nackdelen är att risken för komplikationer är större och återhämtningen tar 

längre tid (ibid.). 

 

Cullberg (2003) anser att en person som drabbats av ett trauma såsom en hjärtinfarkt kan 

drabbas av en krisreaktion. I denna kris brukar det ske ett naturligt läkningsförlopp vilket 

delas in i fyra olika faser: den akuta fasen, chockfasen, bearbetningsfasen och 

nyorienteringsfasen. I den akuta fasen kan personen verka opåverkad men har egentligen 

svårt att ta del av information och ta till sig av vad som har hänt. Under chockfasen som kan 
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pågå i veckor eller ibland flera månader kan personen även här ha svårt att ta till sig 

information och kan uppvisa ångestladdade och depressiva sidor. Vissa tar då till mediciner 

eller alkohol för att komma ifrån detta tillstånd. Anpassning till situationen kan ske under 

korta perioder beroende på den psykiska smärtan. Vidare beskriver Cullberg (2003) att nästa 

fas kallas för bearbetningsfasen, vilket innebär att patienten är mottaglig till att påbörja 

bearbetning av krisen. Denna fas brukar infinna sig ett halvt till ett år efter traumat. Slutligen 

går personen in i nyorienteringsfasen där smärtan försvunnit eller är kontrollerad. Här är den 

yttre livssituationen viktig för bearbetningen, det vill säga stöd från bland annat familj och 

närstående. Cullberg (2003) förklarar att den akuta fasen och chockfasen är de faser som 

ingår i det akuta skedet, tillskillnad från bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen som kan 

ses som det icke-akuta skedet (ibid.). 

 

Giannuzzi et al. (2003) förklarar att för att kunna säkerställa psykiska, fysiska och sociala 

förhållanden efter att en patient har drabbats utav en hjärtinfarkt används hjärtrehabilitering 

som hjälp. Målet med hjärtrehabiliteringen är att upprätta kroppens funktion, underlätta 

självständighet, minska antal sjukhusvistelser samt undvika att nya hjärtinfarkter 

uppkommer. För att kunna uppnå målet finns ett professionellt team, däribland 

sjuksköterskor, kuratorer, läkare, sjukgymnaster och dietister som samarbetar med varandra. 

Erfarenheten från de olika professionerna gör att vården blir mer effektiv. I 

hjärtrehabiliteringen ingår framförallt rådgivning om fysisk aktivitet, kostrådgivning, 

medicinsk behandling, levnadsvanor och information om de riskfaktorer som är relaterat till 

hjärtinfarkt. Hjärtrehabiliteringen kan både ske individuellt och i grupp. Något som är viktigt  

för att motivera patienten till att följa rekommendationerna är att det finns en adekvat 

uppföljning av besök, för att bibehålla motivationen (ibid.). 

 

Välbefinnande 
Eriksson (1994) anser att målet för vårdandet av en patient innebär att minska lidandet. Att 

uppleva hälsa ses som en helhet i en persons mående och blir en person lidande innebär detta 

att helheten rubbas. Dahlberg et al. (2003) beskriver att välbefinnande kan förklaras som det 

mående som är möjligt och önskvärt att uppnå. Ett välbefinnande är individuellt för varje 

patient och för att kunna uppnå välbefinnande trots lidande av en sjukdom måste vården 

utformas för att öka patientens möjligheter av att uppleva detta. Ryff (2014) förklarar att 

välbefinnandet äventyras när en person har fysiska sjukdomar eller innehar någon form av 
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funktionshinder. Men även faktorer såsom fysisk aktivitet, sömn och vikt kan ha påverkan på 

patientens välbefinnande. Vidare beskriver Dahlberg et.al. (2003) att vårdpersonalen blir 

delaktig i patientens lidande och har möjlighet att få patienten att känna värdighet genom 

bland annat andligt och existentiellt stöd, vilket kan främja en godare hälsoutveckling. För att 

uppnå ett välbefinnande är det viktigt att människan får till insikt att lidandet finns och vågar 

erkänna det. För att öka ett välbefinnande hos en patient kan ofta enkla metoder användas 

såsom att aktivt lyssna på patienten samt att finnas där som stöd. Orem (2001) förklarar att 

sjuksköterskan kan motivera patienten till egenvård, där målet är att hjälpa patienten bli 

självständig vid aktiviteter som kan främja välbefinnandet. 

 

Sjuksköterskors erfarenhet 
Burnard (1987) skriver att ett av huvudområdena som teorin om erfarenhetsbaserat lärande 

baseras på är erfarenhetsbaserad kunskap. Erfarenhetsbaserad kunskap är den kunskap som 

baseras på ett direkt möte med ett objekt, ämne eller en person. Det är alltså det subjektiva 

och emotionella mötet i en relation med fenomenet som bidrar till den här typen av kunskap. 

Erfarenhetsbaserad kunskap är personlig och utvecklas hela tiden. Den kan bland annat 

överföras i mötet mellan en patient och en sjuksköterska, eller en sjuksköterskestudent och en 

studenthandledare. Grundläggande för att erfarenheten som utvecklas kan tillämpas vid en 

annan situation är att reflektera över sina handlingar. Anderson och Willson (2009) beskriver 

att erfarenhet baseras på att information kan förstås och att den används för att uppnå ett mål 

eller ett syfte. Sjuksköterskors erfarenhet beskrivs som höjdpunkten av praktisk kunskap och 

evidensbaserad kunskap, som över tid bildar en klinisk sakkunskap (ibid.). 

 

Teoretisk referensram 

Egenvårdsteori – Dorothea Orem 

Orem (2001) delar in egenvårdsteorin i 3 olika modeller. Teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. De tre teorierna bildar tillsammans en 

generell teori om omvårdnad (ibid.).  

Egenvård 

Denna delteori bygger på tre centrala begrepp. Dessa begrepp är egenvård, egenvårdsbehov 

och egenvårdskrav (Orem, 2001). Begreppet egenvård innebär att individen tar initiativet till 
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att utföra aktiviteter i syfte till att bevara sin hälsa och välbefinnande. Målet med 

omvårdnaden är att hjälpa patienten att bli självständig vid aktiviteter där patienten själv inte 

klarar av att utföra dem på egen hand (ibid.). 

 

Egenvård består av olika faser, en värderingsfas, en planeringsfas och en genomförandefas 

(Orem, 2001). Värderingsfasen handlar om att förtydliga vilka handlingar som är av 

betydelse att utföra för att kunna säkerställa en persons hälsa och välbefinnande. 

Planeringsfasen handlar om att systematiskt planera hur handlingar ska utföras och slutligen 

genomförs dessa handlingar i den så kallade genomförandefasen. Syftet med egenvård är att 

uppfylla egenvårdsbehoven, vilket innebär att få insikt av de handlingar som förmodas vara 

nödvändiga för att upprätthålla den mänskliga funktionen och säkra en persons hälsa och 

välbefinnande. För att kunna uppfylla egenvårdsbehoven krävs det att utföra dessa 

handlingar/egenvårdsaktiviteter, det förklaras som egenvårdskrav (ibid.). 

Egenvårdsbrist 

Egenvårdsbrist beskrivs som en förklaring till varför en person kommer i behov av 

omvårdnad (Orem, 2001). Delteorin om egenvårdsbrist delas in i två centrala begrepp, 

egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning.  

 

Vidare beskriver Orem (2001) att begreppet egenvårdskapacitet innebär individens förmåga 

att kunna tillfredsställa dess egna behov i vården när det kommer till att främja sin utveckling 

och välbefinnande. Utvecklandet av en individs egenvårdskapacitet sker genom självständigt 

utförande av egenvård i vardagen och även utav undervisning av andra. Det finns tre olika 

former av begränsningar, att ha begränsande kunskaper, att ha en begränsad förmåga när det 

kommer till beslutsfattande och bedömningar och även att ha begränsad förmåga vid 

utförandet av de handlingarna som ger resultat (ibid.). 

Omvårdnadssystem 

Begreppet omvårdnadssystem förklarar Orem (2001) som en identifikation av samspelet 

mellan sjuksköterskan och patienten i en omvårdnadssituation. Genom att identifiera roller 

och rollförhållanden hos både patienterna och sjuksköterskorna kan en omvårdnadssituation 

struktureras. Sjuksköterskan använder sig av olika hjälpmetoder som består av att handla eller 

utföra för en annan person, vägleda en annan person, stödja en annan person (fysiskt eller 

psykiskt), skapa en utvecklande miljö och även att undervisa en annan person.  
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Ett av omvårdnadssystemen som finns är det stödjande/undervisande omvårdnadssystemet 

vilket innebär de situationerna när patienten ska lära sig utförandet av de åtgärderna som 

krävs för att uppfylla dennes egenvårdskrav och de hjälpmetoderna som är aktuella är stödja, 

vägleda, skapa en utvecklande miljö och även att undervisa personen (ibid.). 

 

Orem (2001) förklarar att sjuksköterskan har en viktig roll i en patientens egenvård när det 

kommer till att främja dennes välbefinnande. Att tydliggöra vilka handlingar som behöver 

göras, vara stödjande, undervisande och visa vägen till en godare hälsa. Bergman och Berterö 

(2001) beskriver att hälso- och sjukvården, däribland sjuksköterskor, har en betydande roll 

för att patienter lättare ska kunna göra livsstilsförändringar och hantera sin egenvård. 

Patienter behöver få information och motivation från hälso- och sjukvården för att lyckas 

med sin rehabilitering efter en hjärtinfarkt (ibid.). 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att främja patienters 

välbefinnande i det icke-akuta skedet efter en hjärtinfarkt.  

Metod 

Design 
För att besvara syftet med studien valdes en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. 

Olsson och Sörensen (2011) förklarar att en kvalitativ metod används för att hitta olika 

modeller, beskrivningar eller kategorier som bäst kan beskriva ett fenomen eller ett 

sammanhang av hur en person erfar och uppfattar omvärlden. Danielson (2012) menar att den 

kvalitativa forskningsintervjun ger möjlighet att förstå deltagarnas erfarenhet. Detta eftersom 

deltagarna får möjlighet att uttrycka sig med egna ord när de berätta om sin syn på olika 

situationer (ibid.).  

 

Urval och rekrytering 
Sjuksköterskor rekryterades genom lämplighetsurval. Enligt Danielson (2012) görs vanligtvis 

ett lämplighetsurval när en studie handlar om att skaffa kunskap om en viss grupp och när 
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datainsamling sker genom semistrukturerade intervjufrågor. Lämplighetsurval innebär att 

personer med erfarenhet av det fenomenet som är i fokus för studien tillfrågas att delta (ibid.). 

Deltagarna som ombads att delta i studien var sjuksköterskor vid en eftervårdsavdelning 

respektive en hjärtmottagning, vilka antogs ha mycket erfarenhet av att vårda patienter i 

efterförloppet av en hjärtinfarkt. Efter att patienter som haft en hjärtinfarkt behandlats i det 

akuta skedet på hjärtintensiven så flyttas de till eftervårdsavdelningen. Majoriteten av 

sjuksköterskorna hade erfarenhet av både eftervårdsavdelningen och hjärtmottagningen. 

Sjuksköterskor arbetade antingen växelvis på båda vårdenheterna, eller hade arbetat vid 

respektive vårdenhet tidigare i arbetslivet. På eftervårdsavdelningen stannade patienten i 

varierande mängd dagar, men oftast var de utskrivningsklara efter 2–3 dagar på 

eftervårdsavdelningen. Patienterna blev sedan kallade polikliniskt till ett sjuksköterskebesök 

på hjärtmottagningen. Detta besök skedde cirka 2–4 veckor efter hemkomst.  

Inklusionskriterier för att delta i studien var att deltagarna var legitimerade sjuksköterskor 

och att de hade minst två års erfarenhet av att arbeta med patienter som hade haft en 

hjärtinfarkt. Olsson och Sörensen (2011) menar att inklusionskriterier används för att 

definiera populationen som ska inkluderas i studien (ibid.).  

 

Intervjustudien var önskad att genomföras vid två specifika vårdenheter. De önskade 

vårdenheterna angavs till en nyckelperson på ett sjukhus i södra Sverige. I sin tur kontaktade 

denna person verksamhetschefen för vårdenheterna. Verksamhetschefen gav sitt 

godkännande att genomföra studien vid eftervårdsavdelningen och hjärtmottagningen som 

önskats. Kontaktuppgifter erhölls till respektive avdelningschefer av nyckelpersonen.  

 

Båda avdelningscheferna kontaktades först via e-post för att boka en tid då författarna kunde 

besöka vårdenheterna och rekrytera sjuksköterskor till studien. I mailet fanns även 

informationsbrev om studien till avdelningschef (bilaga 1) samt till intresserade 

sjuksköterskor (bilaga 2). Avdelningscheferna kontaktades sedan via telefon då inplanering 

av besök på vardera vårdenhet kunde ske. Avdelningscheferna hade då även vidarebefogat 

informationsbrev till sjuksköterskor som uppfyllde studiens inklusionskriterier. 

 

Båda vårdenheterna besöktes i mars 2017, då avdelningscheferna muntligen fick information 

om studien. Eftervårdsavdelningen besöktes först, där avdelningschefen självständigt frågat 

fem stycken sjuksköterskor om intresse att delta i studien. Sjuksköterskorna uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien. Samtliga fem sjuksköterskor arbetade samma dagspass, 
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vilket gjorde att intervjuerna kunde genomföras på samma dag. Tidpunkt för intervjuerna 

hade planerats in med hjälp av avdelningschefen. Tiderna för intervjuerna var anpassade efter 

sjuksköterskornas schema. Sjuksköterskorna hade av avdelningschefen erhållit 

informationsbrevet om studien per mail. Platsen där intervjuerna hölls fanns på avdelningen, 

men låg utanför störande moment. 

 

På hjärtmottagningen bokades två intervjuer i samband med besöket. Dessa sjuksköterskor 

hade meddelat chefen att de var intresserade att delta i studien och fanns på arbetsplatsen vid 

besöket. Sjuksköterskorna erhöll enskilt muntlig information om studien. Båda 

sjuksköterskorna tackade ja till att delta. De tilldelades informationsbrev och lämplig tid och 

plats för intervjutillfälle bokades tillsammans med respektive sjuksköterska. 

Avdelningschefen lämnade ut kontaktuppgifter till en sjuksköterska som sedan tidigare 

anmält sitt intresse till avdelningschefen att delta i studien. Kontaktuppgifter delgavs även till 

två andra sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna och som av avdelningschefen 

kunde tänka vilja delta. Kontakt med dessa tre sjuksköterskor togs senare per telefon. De 

erhöll då muntlig information om studien och tillfrågades om intresse av att delta. Samtliga 

tre sjuksköterskor tackade ja vid förfrågan. Tid för intervjuerna bokades och 

informationsbrev skickades via e-mail. 

 

Totalt deltog tio sjuksköterskor i studien, fem stycken från respektive vårdenhet. Samtliga 

deltagare var kvinnliga legitimerade sjuksköterskor som arbetade på en eftervårdsavdelning 

respektive en hjärtmottagning i södra Sverige. Deltagarnas ålder varierade mellan 36 och 58 

år (median 50 år) och deras erfarenhet av att arbeta med patienter som hade haft en 

hjärtinfarkt varierade mellan 2 och 27 år (median 17,5 år). 

Bortfall 

Ingen av de tio sjuksköterskor som tackat ja till att delta i studien valde att avbryta sitt 

deltagande under studiens gång.  

 

Datainsamling 
Data samlades in genom enskilda intervjuer med semistrukturerade frågor. Semistrukturerade 

frågor innebär enligt Danielson (2012) att frågorna är öppna och ger intervjuaren möjlighet 

att anpassa frågorna, samt ordningen de ställs på, till varje intervju (ibid.). Frågorna ställdes 
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under intervjuerna med hjälp av en intervjuguide (bilaga 3). I en intervjuguide formuleras 

öppna frågor eller frågeområden (Danielson, 2012). Intervjuguiden med semistrukturerade 

frågor är till för att användas som stöd under intervjun. Forskaren kan vara flexibel under 

intervjun eftersom intervjuguiden ger möjlighet att ställa frågor kring det mest aktuella i 

intervjun. Den kan innehålla flera frågor som också kan följas av stödord (ibid.). Efter 

intervjun fördes inspelningen över på ett USB-minne med hjälp av en dator. 

 

Olsson och Sörensen (2011) skriver att intervjun ska ses som en dialog mellan intervjuare och 

deltagare där deltagaren alltid får tala till punkt. Viktigt är också att deltagaren svarar på det 

som intervjuaren frågar efter för att svaren ska vara giltiga. Vid forskningsintervjuer är syftet 

att beskriva och förstå meningen i ett fenomen. Intervjuaren ska lyssna till de direkta 

uttalandena i intervjun, men även till den underliggande innebörden i vissa uttryck. 

Intervjuaren kan genom att fråga om den underliggande innebörden i deltagarens uttryck 

bekräfta om tolkningen är riktig. Olsson och Sörensen (2011) skriver att det är av vikt att 

intervjuaren inte överför sina egna tankar och uppfattningar om ämnet till deltagaren, då 

skulle den kvalitativa forskningsintervjun minska i trovärdighet. Intervjuaren bör därför vara 

neutral. Henricson och Billhult (2012) menar att resultatet i en intervjustudie inte kan ses som 

oberoende av forskaren. Forskaren är vid kvalitativ design flexibel och anpassbar gentemot 

deltagare samt förberedd på eventuella förändringar som kan ske under datainsamlingen 

(ibid.). Vid kvalitativa forskningsintervjuer är forskaren subjektiv, det vill säga har ett 

inifrånperspektiv och bevarar en öppen interaktion mellan forskare och deltagare (Olsson & 

Sörensen, 2011). Frågeställningarna fördjupas successivt, vilket gör att fenomenet som 

undersöks även upptäcks och tydliggörs successivt. Dessutom gäller resultatet som baseras på 

deltagares erfarenhet under specifika kontexter (ibid.). 

 

En provintervju genomfördes för att testa frågornas relevans för att besvara syftet och ifall de 

eventuellt behövde revideras. Danielson (2012) skriver att provintervju har till syfte att testa 

frågorna och upplägget av intervjun. Förutom att den tekniska utrustningen som ska användas 

i intervjun testas, så får även intervjuaren möjlighet att träna sin förmåga att intervjua genom 

att prova på att ställa frågor (ibid.). En fråga omformulerades efter provintervjun, eftersom 

den upplevdes svårtolkad. Resterande frågor behölls som de var då de ansågs ge relevanta 

svar gentemot syftet samt att de uppfattats korrekt av intervjupersonen.  
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Intervjuerna genomfördes på respektive vårdenhet under deltagarnas arbetstid. Rummet som 

användes vid intervjutillfället var ett enskilt rum med stängda dörrar för att undvika risken att 

bli störda. Varje intervjuplats kunde bevara deltagarnas konfidentialitet. Olsson och Sörensen 

(2011) menar att det är av betydelse att rummet där intervjuerna ska ske är ostört. Även att 

det är utan risk för störande moment såsom ringningar eller folk som kan höra utifrån, 

eftersom detta annars kan påverka deltagarens svar (ibid.).  

 

Deltagarna informerades återigen om att intervjuerna skulle spelas in, vilket skulle ske med 

hjälp av en mobiltelefon. Inspelningen skulle sedan direkt föras över till en dator, vidare till 

ett USB-minne och sedan raderas från övriga enheter förutom USB-minnet. De fick även 

information om att allt material skulle behandlas konfidentiellt. Innan deltagarna skrev på 

samtyckesblanketten (bilaga 4) hade de möjlighet till att ställa frågor för att klara ut 

eventuella frågetecken. Innan varje intervju lästes studiens syfte upp för deltagaren och 

innebörden av begreppet välbefinnande förklarades. Detta för att intervjuare och deltagare 

skulle ha lika förståelse om vad begreppet som användes mycket i frågorna innebar. Olsson 

och Sörensen (2011) skriver att syfte och problematisering ska vara väl klarlagda innan ett 

forskningsprojekts början. Det behövs för att kunna nå ett bra intervjuresultat (ibid.).  

 

Efter att samtyckesblanketten var påskriven påbörjades intervjun. Med anledning av att de tre 

första intervjuerna inte var så långa och uttömmande som önskats så valdes att utveckla 

intervjuguiden (bilaga 5). Detta genom att komplettera med en huvudfråga samt med 

följdfrågor till två av uppföljningsfrågorna. Förhoppningen var att ge deltagarna möjlighet att 

utveckla sina svar. En påverkande faktor till beslutet att komplettera intervjuguiden var att 

intervjuerna med sjuksköterskorna var tvungna att påbörjas innan en diskussion kring 

intervjuguiden och provintervjun hade förts med handledaren för arbetet. Därför senarelades 

resterande inbokade intervjuerna efter den tredje intervjun, till efter ett möte med handledaren 

hade genomförts. En annan tid kunde bokas för intervjuerna i samråd med deltagarna ett par 

dagar senare.  

 

Intervjuerna varierade i tid och tog mellan 8 och 52 minuter (median 24:51 min). En av 

intervjuarna hade innan varje intervju bestämts leda den. Intervjuarna ledde fem intervjuer 

var. Dock deltog båda aktivt genom att den som inte ledde intervjun istället fokuserade på att 

ställa följdfrågor, samt frågor som gav deltagarna möjlighet att utveckla sina svar. Alla 

intervjuer genomfördes i övrigt som planerat. 
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Dataanalys 
Den insamlade datan har analyserats utifrån Graneheims och Lundmans (2004) tolkning av 

kvalitativ innehållsanalys. Fridlund (2012) beskriver en kvalitativ analys som en metod där 

forskaren saknar förförståelse för ett fenomen och förutsättningslöst och utan antaganden 

letar efter fenomen i text. Danielson (2012) menar att det vid intervjuer som forskningsmetod 

är lämpligt att göra en kvalitativ innehållsanalys, då innehållet beskrivs eller tolkas (ibid.). 

Innehållsanalysen gjordes med en manifest ansats. Att ha en manifest ansats innebär enligt 

Danielson (2012) att endast ange vad som står i texten utan att göra egna tolkningar av 

innebörden i texten (ibid.). 

De inspelade intervjuerna delades upp mellan intervjuarna och transkriberades ordagrant i 

enskilda worddokument. Danielson (2012) förklarar att analysen av data börjar i samband 

med transkriberingen av varje intervju. Att återigen lyssna på intervjun, samtidigt som den 

skrivs ut, ger en återupplevelse av intervjusituationen. Analysen av intervjuerna underlättas 

av en överskådlig transkribering (ibid.). Graneheim och Lundman (2004) beskriver att genom 

att lyssna på intervjuerna flera gånger kan det vara lättare att bilda sig en helhetssyn av 

materialet (ibid.).  

 

Intervjuare och deltagare särskildes vid transkriberingen genom att döpa intervjuaren till 

hans/hennes första bokstav i namnet och deltagaren till I. Samtliga intervjuer kodades med 

nummer gentemot en kodlista. Kodlistan förvarades oåtkomlig för andra förutom 

intervjuarna. Det utskrivna intervjumaterialet lästes enskilt igenom flera gånger. Graneheim 

och Lundman (2004) skriver att det transkriberade materialet bör läsas igenom flera gånger 

för att ge en förståelse för materialets helhet. När text som svarar på syftet förs samman 

bildas en analysenhet. Danielson (2012) beskriver att en analysenhet kan ses som den data 

som samlats in, exempelvis texter från intervjuer (ibid.).  

 

Texten i analysenheten delades in i meningsenheter som svarade på syftet. Meningsenheter 

valdes ut enskilt för att sedan diskuteras gemensamt. Graneheim och Lundman (2004) 

förklarar att analysenheten delas in i meningsenheter. Enligt Danielson (2012) är en 

meningsenhet ett antal ord med ett gemensamt budskap (ibid). De meningsenheter som 

författarna enskilt valt diskuterades sedan gemensamt. Meningsenheterna lades in i en tabell 

på ett gemensamt worddokument i datorn. Totalt valdes 349 stycken meningsenheter från 
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analysenheten. Dessa delades upp på hälften mellan författarna för att kondenseras och kodas 

enskilt. En meningsenhet kondenseras genom att korta ner den så att bara det mest väsentliga 

ord från meningsenheten kvarstår, utan att meningsenheten tappar innebörden (Danielson, 

2012). Det mest väsentliga innehållet i den kondenserade meningsenheten är sedan det som 

lägger grunden för kodningen. Koden kan ses som en etikett med ett eller få 

sammanhängande ord, som anger kodens relation till texten (ibid.). 

 

Samtliga koder skrevs sedan upp på lappar och placerades ut på ett bord för att få en 

överblick av innehållet. Detta gjordes gemensamt. Koder med liknande innebörd lades i 

gemensam grupp. Totalt bildades tio stycken kodgrupper. Dessa döptes sedan med namn som 

sammanfattade innehållet av koderna. Författarna gick sedan igenom innehållet i de tio 

kodgrupperna med olika namn och diskuterade vilka som kunde bilda en egen kategori, samt 

vilka som gick in i varandra och eventuellt kunde bilda underkategorier. På detta sätt bildades 

fyra huvudkategorier med sammanlagt nio underkategorier. Vid kondensering och kodning 

av meningsenheter övervägs även sammanhanget i kodernas innehåll (Graneheim & 

Lundman, 2004). Detta innebär att koderna jämförs och sorteras utefter likheter och 

skillnader och bildar sedan kategorier och underkategorier (ibid.). 

 

Eftersom ansatsen i analysen var manifest så gjordes ingen tolkning av meningsenheterna vid 

kondensering eller kodning, utan bevarades så textnära som möjligt. På grund av ansatsen 

bildades heller inga teman. Danielson (2012) skriver att det är beroende på textens innehåll 

och djup som samtliga delar med kategorisering och tematisering i analysprocessen ingår. 

Vid djupare, det vill säga latent, tolkning av materialet kan kategorierna bilda teman (ibid.). 

  

Etiska överväganden  
Till att börja med gjordes en etisk egengranskning och en etikansökan skickades till 

Etikkommittén Sydost för ett utlåtande. World Medical Association (2013) beskriver etiska 

riktlinjer för humanvetenskaplig forskning via Helsingforsdeklarationen, där det framgår att 

ett forskningsprotokoll om studien ska lämnas in till en forskningskommitté (ibid.).  

 

Etikkommittén Sydost gav sitt yttrande till studien med dnr. EPK-413-2017 (bilaga 6) där de 

angav att de inte såg några etiska hinder för genomförandet av intervjustudien. Dock gav de 

förslag på förtydligande i informationsbrevet till sjuksköterskor. Förslagen gällde 
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förtydligande av hur publiceringen av resultatet skulle ske, samt att ingen av deltagarna skulle 

kunna identifieras i resultatet. Förslaget korrigerades innan kontakt med verksamheten togs. 

Deltagarna informerades skriftligt och muntligt om studien innan intervjuernas början. Även 

om hur deras konfidentialitet och integritet skulle bevaras. Deltagarna informerades om att 

deras delgivna information skulle förvaras oåtkomlig för obehöriga, samt vilka som skulle ha 

tillgång till intervjudata. Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) 

beskriver att försiktighetsåtgärder för att skydda deltagarnas integritet och sekretessen av 

deras delgivna information bör vidtas (ibid.). 

Deltagarna fick även information om deras rätt att närsomhelst avbryta sitt deltagande utan 

motivering varför. Olsson och Sörensen (2011) menar att frivillighet, konfidentialitet, 

integritet och anonymitet är grundläggande vid etiska frågor. Fastställda principer för hur 

urvalet ska göras inför ett forskningsprojekt är informationskrav, begriplighetskrav, 

samtyckekrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Informationskravet innebär att 

deltagaren ska få information om studien. Detta innebär information om syfte och upplägg, 

samtliga moment som ingår i studien, vad medverkan i studien innebär, samt att deltagandet 

är frivilligt och kan avbrytas (Olsson & Sörensen, 2011; SFS 2003:460). Olsson och 

Sörensen (2011) skriver även att informationen ska ges skriftligt och muntligt. Informationen 

ska vara begriplig. Enligt begriplighetskravet ska informationen utgå ifrån lekmannanivå för 

att deltagaren självständigt ska kunna bestämma om de vill delta eller inte. Samtyckekravet 

behandlar deltagarnas rätt att själva besluta om de vill medverka i studien. Detta förstärks 

även av SFS (2003:460), som även beskriver att samtycket ska dokumenteras. 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) förklarar att forskarna genom 

att informera samtycke försäkrar sig om att deltagarna har förstått informationen (ibid.).  

 

Vidare förklarar Olsson och Sörensen (2011) att all information från deltagarna som 

behandlas och förvaras så konfidentiellt som möjligt, det vill säga på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kan komma åt informationen, uppfyller konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet 

innebär att informationen som samlas in endast får användas i forskningssyfte (ibid.). 

 

De transkriberade intervjuerna har kodats gentemot en kodlista, vilket gör att materialet 

oidentifierats. Kodlistan förvarades oåtkomlig för obehöriga. När intervjuerna ägde rum fanns 

ingen tidigare koppling eller relation till deltagarna eller någon av vårdenheterna. 
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I informationsbrevet fanns kontaktuppgifter till författarna och deras handledare av studien. 

Deltagarna informerades om möjligheten att kontakta någon av dessa personer vid eventuella 

frågor eller funderingar. Vid intervjutillfället fick varje deltagare möjlighet att läsa 

informationsbrevet igen. De fick möjlighet att ställa frågor för att sedan delge sitt samtycke 

genom att skriva på en samtyckesblankett. I resultatet förekom citat vilket kodades för att 

undvika möjligheten att identifiera deltagare. 

 

Studiens risker och nytta har övervägt noggrant. Nyttan med studien ansågs av författarna 

vara informationen den kan bidra med till sjuksköterskor som i sin yrkesroll troligtvis 

kommer stöta på patienter som har haft en hjärtinfarkt. Studien kan ses som en 

sammanställning av information från sjuksköterskor med erfarenhet av att främja patienters 

välbefinnande efter en hjärtinfarkt. Intervjun kunde även ge deltagarna tillfälle att reflektera 

över sitt sätt att arbeta. Risker med studien ansågs vara att deltagarna kunde känna sig 

ifrågasatta i sitt sätt att arbeta eller i sin profession. Dock kunde denna risk förebyggas med 

hjälp av att frågorna i intervjuguiden formulerades på ett sådant sätt att de inte skulle 

uppfattas ifrågasättande. Om ändå någon av deltagarna hade känt obehag efter intervjun fanns 

möjlighet att kontakta intervjuarna eller deras handledare. 

 

Samtliga deltagare önskade få det färdiga arbetet skickat till sig via mail. De fick även 

information om att studien kommer publiceras under arkiv DiVA och att de där kunde ta del 

av hela studien. Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) beskriver att  

alla deltagare i en studie ska få information om hur resultatet kommer publiceras och vilka 

som har tillgång till studien (ibid.). 

Resultat 
Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra stycken huvudkategorier samt nio 

underkategorier. Huvudkategorierna var: möta patienten i en gemensam dialog, delge 

individanpassad information, uppmuntra patientens delaktighet i sin egenvård och ta hjälp av 

teamsamverkan. Dessa kategorier beskrev sjuksköterskors erfarenhet av att främja patienters 

välbefinnande i det icke-akuta skedet efter en hjärtinfarkt. I resultatet finns citat från 

deltagarna för att styrka texten ovan. Citaten är markerade med siffror så att deltagarna 

konfidentialitet bibehölls. 
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Möta patienten i en gemensam dialog 
Sjuksköterskornas erfarenhet var att de i samtalet med patienten kunde få förståelse för hur 

den individuella patienten mådde och behövde hjälp med. Det var genom samtalet de kunde 

bedöma hur de skulle hjälpa patienten att få ett bättre välbefinnande. De menade att det var 

två personer, sjuksköterska och patient, som möttes i en gemensam dialog. Sjuksköterskorna 

ansåg att detta gav förutsättningar till att en bra relation kunde skapas mellan sjuksköterska 

och patient. Patienten kunde då få ett förtroende till sjuksköterskan. Förtroende var i sin tur 

en förutsättning för att samtalet skulle bli på en bra nivå. Kategorin utgörs av 

underkategorierna samtala om patientens välbefinnande, visa respekt och empati för 

patienten och använda sig av motiverande samtal. 

 

Samtala om patientens välbefinnande 

Sjuksköterskorna ansåg att de genom att samtala med patienten kunde få tillräckligt med 

information om hur patienten upplevde sin situation och sitt välbefinnande. Sjuksköterskorna 

kunde då veta vad de behövde vidta för åtgärder för att hjälpa patienten främja sitt 

välbefinnande. För patienter som upplevde ett nedsatt välbefinnande efter hjärtinfarkten var 

det viktigt att ta reda på varför de mådde som de gjorde. Sjuksköterskornas erfarenhet var att 

patienters välbefinnande tog en stor del av samtalet. Det var viktigt för patienter som 

upplevde ett nedsatt välbefinnande att få berätta om sina upplevelser för att må bättre. 

Patienten fick berätta med egna ord om sina upplevelser och känslor innan, under och efter 

•Samtala om patientens välbefinnande
•Visa respekt och empati för patienten
•Använda sig av motiverande samtal

Möta patienten i en 
gemensam dialog

•Information skapar trygghet
•Normalisera patientens känslor och upplevelser

Delge individanpassad 
information

•Motivera patienten till egenvård
•Gemenskap ökar patientens motivation till egenvård
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hjärtinfarkten. På så sätt kunde sjuksköterskorna veta vad de behövde fokusera på under 

samtalet. Enligt sjuksköterskorna behövde patienternas välbefinnande gås igenom vid varje 

samtal. Hur sjuksköterskorna tog upp frågan om patienternas välbefinnande varierade. En del 

gick rakt på sak och frågade frågor om hur patienten mådde, både fysiskt och psykiskt. Några 

sjuksköterskor lät patienten själv få möjlighet att börja prata om sitt välbefinnande, då de 

hade erfarenhet av att många patienter spontant började prata om detta. De förtydligade dock 

att de alltid var noggranna med att ta upp frågan under varje samtal. Anledningen var att ge 

patienterna möjlighet att samtala om det han eller hon hade genomgått eller som gjorde att de 

mådde dåligt. Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att patienter som upplevt ett nedsatt 

välbefinnande efter att de fått en hjärtinfarkt, kände tillfredsställelse av att få prata om hur de 

upplevt hjärtinfarkten. 

 

Det här är ju väldigt individuellt vad man vill ha hjälp med och vad man tycker är ett 

problem. Men framförallt genom samtalet, där kan man få fram ”vad är det som trycker den 

här patienten?” eller ”vad funderar den här patienten på och behöver hjälp med?”  

(intervju 9). 

 

Sjuksköterskorna på hjärtmottagningen kunde fråga patienterna om hur tiden hemma efter 

infarkten hade gått och hur de hade upplevt den. Denna information kunde sedan leda 

samtalet in på välbefinnandet. Sjuksköterskorna på eftervårdsavdelningen påtalade 

betydelsen av att fråga patienterna upprepade gånger om hur de mådde. De beskrev också att 

det var viktigt att ta sig tid att sitta ned och prata med patienterna och att patienterna fick 

prata till punkt, om det de ville prata om.  

 

Visa respekt och empati för patienten 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att samtalet med patienterna skulle ske på den nivå som 

patienten befann sig på. Det fanns en fördel om sjuksköterskorna hade god 

människokännedom, eftersom det kunde underlätta förståelsen för hur patienten var som 

person. Även att försöka sätta sig in i och få en helhetssyn på patienternas situation var en 

fördel. Detta beskrev sjuksköterskorna var nödvändigt för att få en förståelse för vad de 

kunde göra för att hjälpa patienten att få ett bättre välbefinnande. Enligt sjuksköterskornas 

erfarenhet var det viktigt att aktivt lyssna på patienten under samtalet. Genom att upprepa vad 

patienterna sa under samtalet så kunde sjuksköterskorna förstärka sitt deltagande. De 
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bekräftade då även sin förståelse för patientens känslor och upplevelser, och kunde visa 

empati för dessa.  

 

De berättar med egna ord och då sitter ju jag och är aktiv i samtalet, det vill säga upprepar 

det dom har sagt och understryker att jag är med i samtalet så att, ja, vi gemensamt kommer 

fram till hur dom har upplevt det (intervju 1). 

 

Enligt sjuksköterskorna kunde det märkas på en patient när den inte ville prata. Då var det 

viktigt att ge patienten betänketid och låta patienten säga till när den kände sig redo för att 

prata. En del sjuksköterskor beskrev hur vissa patienter på olika sätt kunde visa att de inte 

ville prata om hur de mådde. Då gällde det att sjuksköterskorna respekterade patienternas 

önskan, men ändå gav dem känslan av att möjligheten till att prata kvarstod.  

Sjuksköterskorna försökte ordna så att patienten fick träffa samma sjuksköterska för att få 

kontinuitet. Detta kunde resultera i en ökad trygghet för patienten, dessutom förbättrades 

förutsättningen att samtalet skulle få ett annat djup. Sjuksköterskornas erfarenheter visade att 

det blev lättare att samtala med patienterna när de träffat patienterna några gånger i följd. 

Eftersom det var viktigt med ett förtroende och en ömsesidig relation mellan sjuksköterska 

och patient, så var kontinuitet vid uppföljning något sjuksköterskorna eftersträvande.  

 

Sjuksköterskorna förklarade vikten av att skapa en relation med patienterna genom ett gott 

bemötande som inte var nedtryckande och dömande. Detta var viktigt för att patienterna inte 

skulle känna att de skämdes av att prata om deras livssituation. Ofta när patienterna fick börja 

prata om sina känslor och upplevelser så nämnde de det viktigaste de ville prata om. Då fick 

sjuksköterskorna prioritera det först. Det fanns patienter som kunde ha flera olika faktorer 

som kunde påverka deras välbefinnande. Många patienter behövde göra en eller flera 

livsstilsförändringar för att förebygga nya hjärtinfarkter samt främja en bättre hälsa. 

Sjuksköterskorna bedömde vilket eller vilka av dessa livsstilsförändringar som det var 

viktigast att fokusera på i samtalet för att främja patienternas välbefinnande. I samtalet med 

patienterna gällde det också för sjuksköterskorna att ha en positiv inställning. 

Sjuksköterskorna förklarade vikten av att berömma patienterna även för de små framstegen 

de gjort i förändringen mot en bättre hälsa. Enligt sjuksköterskorna var det viktigt att förklara 

för patienterna vad livsstilsförändringar kunde innebära för deras individuella hälsa, och 

varför de därför behövde genomföra dem. Dock hade sjuksköterskorna erfarenhet av att det 

var viktigt att det gjordes på ett finkänsligt och respektfullt sätt.  
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Använda sig av motiverande samtal 

Sjuksköterskorna hade positiva erfarenheter av att använda den motiverande samtalsmetoden 

vid att hjälpa patienter göra livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. Metodens syfte var att 

det inte var sjuksköterskorna som skulle presentera vilka förändringar patienten behövde 

göra, utan att patienterna själva skulle se vad de behövde förändra och föreslå dessa. Hur 

förändringen sedan skulle gå till kom sjuksköterska och patient fram till gemensamt. Utifrån 

sjuksköterskornas erfarenheter av den motiverande samtalsmetoden skulle frågorna inte 

ställas som ja- och nej frågor. Frågorna som ställdes skulle utgå ifrån patienternas egna 

upplevelser, vad de trodde att de själva kunde påverka och ändra för att främja sitt eget 

mående.  

 

Vi utgår ifrån MI, motiverande samtalsmetoden. Det är ju också för att hitta dom och 

kunna… vi kan ju inte göra förändringar eller så åt dom utan det här är ju deras egna och då 

behöver dom hitta det själva (intervju 3). 

 

För att motivera patienter till livsstilsförändring och att förebygga nya hjärtinfarkter, så ansåg 

sjuksköterskorna att metoden var ett bra sätt att samtala med patienterna på. 

 

 

Delge individanpassad information  
Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att patienters välbefinnande främst främjas genom att 

delge dem information. Sjuksköterskorna informerade bland annat om levnadsvanor och vad 

som fysiologiskt händer i kroppen under och efter en hjärtinfarkt. Men även om risk- och 

friskfaktorer och hur patienten kan må och känna efter hjärtinfarkten. Gemensamt för 

sjuksköterskorna var att de ville ge patienterna trygghet genom att informera om det patienten 

ville veta, behövde prata om och ha svar på. Det var alltså viktigt att sjuksköterskorna 

informerade utifrån patienternas individuella behov. Kategorin utgörs av underkategorierna 

information skapar trygghet och normalisera patientens känslor och upplevelser.  
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Information skapar trygghet 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att patienterna behövde kunskap för att de skulle känna 

trygghet och känna lugn i sin tillvaro. Kunskap tilldelades patienten genom att 

sjuksköterskorna informerade patienterna. Informationens innehåll var individuellt anpassad 

och beroende på den enskilda patienten. Genom att låta patienten ställa frågor eller berätta 

om sina upplevelser och känslor så kunde sjuksköterskorna anpassa informationen utifrån 

patienten. Bland annat erhöll patienterna mycket skriftligt material, i form av broschyrer och 

informationsblad. Sjuksköterskorna ansåg att det var positivt att vara rak i sin information. 

De ville ge patienterna tillräckligt med information för att på egen hand kunna förebygga nya 

hjärtinfarkter. Många av sjuksköterskorna menade att de anpassade informationen utefter hur 

mycket patienten var kapabel till att tillgodogöra sig i sitt tillstånd, eftersom det var viktigt att 

patienten förstod informationen sjuksköterskorna delgav.  

 

Sjuksköterskornas förhoppning var att de genom information skulle “så ett frö”, som kunde 

motivera patienterna att göra livsstilsförändringar. En del patienter som hade en eller flera 

felaktiga levnadsvanor kunde motiveras genom att informeras vad en livsstilsförändring 

kunde innebära för patientens hälsa. Informationen kunde även bidra till att patienterna fick 

tillräckligt med mod att våga leva som innan hjärtinfarkten. Sjuksköterskorna menade att det 

var deras plikt och skyldighet att informera patienterna och svara på deras frågor.  

 

Att känna trygghet i, att hitta en vardag i det här att ”nu har jag drabbats av det här...”. Men 

att förstå att livet går vidare och man hittar sin vardag i det. Så att förmedla en trygghet 

att…det här kommer bli bra (intervju 9). 

 

Patienter som inte var mottagliga för information, som inte kunde eller orkade ta åt sig 

informationen på grund av exempelvis en krisreaktion, kunde ge sjuksköterskorna en känsla 

av maktlöshet. Sjuksköterskorna beskrev att de hade velat ha fler sjuksköterskebesök under 

efterförloppet till patienter som det hade varit problem att informera. Detta för att kunna 

hjälpa dem att främja sitt välbefinnande. Att be patienten upprepa tre saker som 

sjuksköterskorna hade pratat med patienten om under samtalet, var ett sätt att bekräfta att 

informationen hade nått fram till patienten. Sjuksköterskorna menade att det var bra om 

patienterna fick stanna upp och tänka på vad de under samtalet hade fått information om. 

Enligt sjuksköterskorna skulle patienterna då nämna de tre sakerna de själva ansåg vara 

viktigast att ta med sig.  
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Många sjuksköterskor uttryckte att de var noggranna med att inte använda några “pekpinnar” 

när de delgav patienterna information. Med detta menade sjuksköterskorna att de inte bara 

räknade upp vilka levnadsvanor patienten var tvungen förändra eller var tvungen att sluta 

göra för att leva sundare, få en bättre hälsa eller må bättre. De ansåg att det var meningslöst 

och ingenting som hjälpte patienterna att må bättre eller att bli motiverade till förändring. 

Istället ansåg sjuksköterskorna att det handlade om att motivera patienterna genom att delge 

den information som de i vardagen kunde ha användning av. De la vikt på att göra enkla 

förklaringar i informationen och använde ett språk som patienterna förstod.  

 

Normalisera patientens känslor och upplevelser 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att patienternas upplevelser och känslor efter 

hjärtinfarkten skulle normaliseras för att de skulle få ett bättre välbefinnande. Många av 

patienterna kunde drabbas av en känsla av att det de upplevde efter hjärtinfarkten var 

onormalt. Det var därför viktigt att förklara för patienterna att det inte fanns något rätt eller 

fel sätt att agera eller reagera på. Att alla individer känner och upplever olika, men inget av 

det var onormalt. Sjuksköterskorna menade att de försökte normalisera patienternas tillstånd 

genom att förklara vanliga känslor och upplevelser efter hjärtinfarkten. 

 

Vara noga med att säga att det är normalt att må på ett visst sätt ibland (intervju 9). 

 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att det var viktigt att normalisera patienters känslor av 

oro och ångest efter en hjärtinfarkt. De var även tydliga med att förklara att patienterna kunde 

känna nedstämdhet eller utveckla en depression, och att inte heller det är något konstigt. Men 

att det kunde ta tid innan det vände. Det var även betydelsefullt att förklara för patienten 

vilken hjälp som fanns att få för att förebygga eller åtgärda de känslor som hade negativ 

påverkan på patienternas liv. Sjuksköterskorna ansåg att de genom att informera patienten om 

det psykosociala och hur patienten kunde komma att reagera efter en hjärtinfarkt kunde 

förbereda patienterna på hur de kunde känna och uppleva i efterförloppet av sin hjärtinfarkt.  

 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att patienterna ofta kände att det var viktigt att få en 

bekräftelse på vad som var normalt respektive onormalt att känna. Genom att lyssna på 

patienten kunde sjuksköterskorna bekräfta ifall det patienterna upplevde var normalt efter att 
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ha haft en hjärtinfarkt. Då kunde de även komma med förslag på vad patienterna kunde göra 

för att lättare kunna hantera dessa känslor.  

 

Uppmuntra patientens delaktighet i sin egenvård 
Sjuksköterskornas erfarenhet var att patienterna var tvungna att ta ansvar för sin egenvård för 

att få ett bättre välbefinnande efter hjärtinfarkten. Därför blev det viktigt att motivera 

patienterna till egenvård. Det var även viktigt att prata om vilka livsstilsförändringar 

patienterna själva kunde göra för att må bättre, samt förklara och diskutera patientens 

medicinering. Detta huvudfynd delas in i underkategorierna motivera patienten till egenvård 

och gemenskap ökar patientens motivation till egenvård.  

Motivera patienten till egenvård 

Sjuksköterskorna förklarade hur patientens egenvård la grunden för att få ett så bra 

välbefinnande som möjligt. Genom att sjuksköterskorna förklarade levnadsvanornas effekt 

och betydelse för hälsan och välbefinnandet, så fick patienterna en djupare förståelse för 

livsstilens påverkan på välbefinnandet. Patienterna kunde då inse vad de själva kunde göra 

för att få ett bättre välbefinnande och en bättre hälsa. De motiverades på så sätt till att ta 

ansvar för sin egenvård.  

 

Vissa sjuksköterskor liknade vården efter en hjärtinfarkt vid ett avtal mellan hälso- och 

sjukvården och patienten. De menade att sjukvården hade gjort sin del av avtalet när 

patienten blivit behandlad för sin hjärtinfarkt och när han eller hon fått sina återbesök via 

hjärtmottagning hos sjuksköterska, läkare, sjukgymnast samt kuratorserbjudande. Den andra 

delen av avtalet låg i patienternas händer att fullfölja, genom att ta ansvar för sin egenvård.  

 

”Jag önskar att du är hundraprocentigt frisk, kommer aldrig att hända dig något” – men det 

kan man aldrig säga. Jag kan säga att om du sköter dig, om du tar dina mediciner, om du 

försöker att… med egenvård – den delen av vårt avtal som ligger i dina händer – att om du 

sköter om det så har du ett bra liv framför dig (intervju 1). 

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att det var viktigt att förtydliga för patienten att de var 

åtgärdade för sin hjärtinfarkt, men att de inte var botade. De hade fortfarande förändringar i 
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sina blodkärl kvar och behövde göra någonting åt grundorsaken för att förhindra nya 

hjärtinfarkter. 

 

Sjuksköterskorna menade att den högst prioriterade levnadsvanan att förändra var för 

patienter som rökte att sluta röka. De förklarade att rökavvänjning skulle ge patienterna bättre 

syreupptagningsförmåga, som i sin tur skulle ge patienterna mer ork att göra fler 

livsstilsförändringar. För att motivera patienter till att sluta röka förklarade sjuksköterskorna 

den negativa påverkan som rökning hade på patienternas hälsa och hjärta och därmed 

välbefinnande. De förklarade även hälsovinsterna av att sluta röka. Sjuksköterskorna kunde 

hjälpa patienter som rökte genom att ge tips på vad patienterna kunde göra när de kände sug 

efter cigaretter.  

När det gällde fysisk aktivitet var det en viktig del för sjuksköterskorna att prata med 

patienterna om. De försökte motivera patienterna att röra på sig minst trettio minuter varje 

dag. Genom att förtydliga för patienterna om att alla minuters aktivitet är plus kunde det 

skapa motivation till rörelse. Hade patienterna inga andra orsaker som begränsade deras 

fysiska förmåga, såsom hjärtsvikt eller att de gjort en CABG, så var sjuksköterskorna noga 

med att försäkra patienterna om att det inte fanns något som hindrade dem att leva som innan 

hjärtinfarkten. Sjuksköterskorna rekommenderade patienterna att äta hjärt-vänlig kost. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de ofta gick igenom de nyinsatta medicinerna med patienterna, 

varför de skulle ta sina mediciner, hur de ska tas samt hur länge patienterna behövde ta dem. 

Detta menade sjuksköterskorna skulle öka patienternas complience och därmed sannolikheten 

att de skulle sköta sin medicinering. Vilket i sin tur är en förutsättning för att patienten ska ha 

ett bra välbefinnande. Dessutom gick de igenom vanliga biverkningarna av medicinerna de 

eventuellt kunde få. Enligt sjuksköterskorna var det av betydelse att inte undvika att prata om 

biverkningar som kunde anses som integritetskränkande. Exempelvis hur medicinerna kan 

påverka sexlivet, hur de kan orsaka kraftiga diarréer eller varför en del upplever att urinen 

luktar annorlunda vid intag av vissa mediciner.  

 

Gemenskap ökar patientens motivation till egenvård 

Sjuksköterskornas tyckte att det var positivt om patienterna deltog i hjärtskolan, som 

landstinget anordnar. De ansåg att det var ett sätt för patienterna att skaffa sig kunskap, som 

de kunde omsätta och ha användning för i sin egenvård. Patienterna träffade även andra som 
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genomgått samma eller liknande sjukdomsförlopp, vilket kunde ge patienterna en känsla av 

gemenskap och att de inte var ensamma.  

 

Hjärtskolan var uppdelad på fyra träffar i grupp. Sjuksköterskorna deltog i alla fyra träffarna. 

Eftersom det var läkar-, dietist-, sjukgymnast- och kuratorsföreläsningar så ansåg 

sjuksköterskorna att hjärtskolan gav patienterna mycket kunskap om många olika delar. 

Orsaker till hjärtinfarkt, behandlingar, mediciner, kost, fysisk aktivitet och krishantering var 

generellt vad föreläsarna gav patienterna information om. Dessa delar var alla nödvändiga för 

att patienterna skulle få kunskap om hur de skulle genomföra sin egenvård på bästa sätt. 

Denna kunskap kunde hjälpa de att våga och kunna leva sitt liv med bra förutsättningar efter 

hjärtinfarkten. Den sjuksköterska som hade varit med under alla hjärtskolans träffar höll i 

sista träffen själv. Sjuksköterskorna kunde då gå igenom vad som hade tagits upp under 

föregående föreläsningar, och svara på patienternas frågor.  

 

Jag tänker att hjärtskolan då som vi också ofta rekommenderar och som stor andel går, är 

också ett sätt att minska oron genom kunskap men också genom att möta andra (intervju 3). 

 

Ta hjälp av teamsamverkan  
Detta huvudfynd baseras på sjuksköterskornas erfarenhet av teamets betydelse i arbetet runt 

patienten. Samtliga yrkesprofessioner är viktiga för att ge patienten rätt kunskap kring olika 

delar och så bra förutsättningar som möjligt för att patienten ska kunna få ett bättre 

välbefinnande. Sjuksköterskorna beskrev även vikten av att involvera patientens anhöriga i 

vården efter en hjärtinfarkt. De menade att anhöriga är en stor del av patientens 

välbefinnande. Huvudkategorin utgörs av underkategorierna samverkan ökar möjligheten till 

bättre välbefinnande och anhöriga är en del av teamet. 

 

Samverkan ökar möjligheten till bättre välbefinnande 

Enligt sjuksköterskornas erfarenheter av att hjälpa patienterna efter en hjärtinfarkt var det 

viktigt att samarbeta med flera professioner för att kunna främja patienternas välbefinnande 

på bästa sätt. Sjuksköterskorna förklarade att de jobbade i team tillsammans med läkare, 

dietister, sjukgymnaster och kuratorer. Sjuksköterskorna beskrev att det gällde att känna av 
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vad patienterna ansåg att de behövde hjälp med, för att veta vilken profession som skulle 

kunna vara till nytta för patienten.  

 

Vi är ett team som jobbar – det är dietist det är sjukgymnast det är läkare och sköterska och 

kurator och vi jobbar runt patienten efter infarkten (intervju 6). 

 

Sjuksköterskorna förklarade att patienter som hade det besvärligt psykiskt och kände sig 

rädda efter att de haft en hjärtinfarkt kunde vara i behov av ett samtal med kuratorn. Kuratorn 

kunde vara till god hjälp när det kom till bearbetningsfasen.  

Det kunde vara vanligt att patienten kände rädsla över att röra sig och utföra fysiska 

aktiviteter. Då kunde sjukgymnasten kontaktas. Sjukgymnastens uppgift var främst att ge 

patienter en trygghet i att våga röra sig. Sjuksköterskorna menade att vissa patienter knappt 

vågade röra sig överhuvudtaget och då kunde det vara till stor nytta att kontakta 

sjukgymnasten för att be om hjälp. Läkare fanns alltid i närheten som sjuksköterskorna hade 

möjlighet att konsultera, ifall dem kända sig osäkra över någonting.  

När det gällde kosten kände sjuksköterskorna att de hade en begränsad kunskap. De tyckte 

därför att dietisten var till stor hjälp genom att informera patienterna om deras kostvanor. När 

en patient drabbats av en hjärtinfarkt kunde kosten vara angelägen att ändra på.  

 

Anhöriga är en del av teamet 

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att det kunde vara bra att uppmuntra anhöriga att vara 

delaktiga i patientens vård. De förklarade att de anhöriga gärna fick följa med på 

sjuksköterskebesöken och även vid hjärtskolan för att kunna ta del av informationen. 

Sjuksköterskorna menade att patientens anhöriga också kunde bli drabbade av rädsla och oro 

när patienten haft en hjärtinfarkt. Detta kunde göra att de anhöriga inte kände sig trygga i den 

nya situationen som hjärtinfarkten medfört, vilket kunde skapa en stor påfrestning både för 

patienten, dennes anhöriga samt deras relation. Enligt sjuksköterskornas erfarenhet tyckte 

många anhöriga att det kändes bra att närvara. Genom att de anhöriga fick ta del av 

information och få kunskap tillsammans med patienten så kunde anhörigas oro och rädsla 

minska och relationen förbättras. Att anhöriga fick engagera sig i patientens vård kunde ge 

dem ett lugn, som i sin tur kunde ha positiva effekter på patientens välbefinnande efter 

hjärtinfarkten. 
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Man ser till att det är viktigt för patienten att liksom dela det med sina anhöriga (intervju 5). 

 

Eftersom anhöriga hade en närmare relation med patienten än sjuksköterskorna och var 

medvetna om patientens normala tillstånd så kunde anhöriga vara till hjälp för 

sjuksköterskorna. Detta genom att säga hur de upplevde att patienten mådde. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte användes en kvalitativ ansats med intervjuer som metod. Denna 

metod valdes eftersom studiens resultat inte primärt skulle generaliseras eller uttryckas i 

kvantitet. Danielson (2012) skriver att intervjuer är en lämplig metod att använda för att 

förstå exempelvis ett fenomen. Dessa beskrivningar kan ges av deltagare som har erfarenhet 

av fenomenet som är i fokus för studien (ibid.). Eftersom det fanns lite eller svårtillgänglig 

tidigare forskning om just hur sjuksköterskor kan främja patienters välbefinnande i det icke-

akuta skedet efter en hjärtinfarkt, så uteslöts en litteraturstudie baserad på vetenskapliga 

artiklar som metod. Studiens syfte hade eventuellt kunnat besvaras med hjälp av enkäter. 

Olsson och Sörensen (2011) menar att enkätundersökningar är en vanlig kvantitativ metod. 

Studier som baseras på kvantitativa metoder får ofta resultat vars mål är att kunna 

generaliseras och tillämpas oberoende av kontexter (ibid.).  

 

Inklusionskriterierna för urvalet ansågs lämpliga för studiens syfte. Polit och Beck (2017) 

skriver att inklusionskriterier används för att välja ut vilken population som ska ingå i en 

studie. Detta sker genom att välja ut specifika egenskaper hos personer som undersökaren vill 

ska inkluderas i studien. Polit och Beck (2017) nämner att populationen i studier även ibland 

kan bestämmas utifrån exklusionskriterier (ibid.). 

 

Sjuksköterskorna rekryterades med lämplighetsurval. Målet var att rekrytera sammanlagt tio 

stycken sjuksköterskor. Fem deltagare från en eftervårdsavdelning och fem deltagare från en 

hjärtmottagning. Detta för att sjuksköterskor vid dessa vårdenheter antogs ha erfarenhet av att 

vårda patienter i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Urvalet gjordes med hänsyn till studiens 

syfte. Sjuksköterskornas erfarenhet hade stor variation. Henricson och Billhult (2012) menar 
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att kvalitativa studier baseras på ett mindre antal deltagare som bör vara personer som har 

mycket men olika erfarenhet av fenomenet som undersöks. En stor variation av erfarenhet 

hos deltagare i exempelvis intervjuer kan ge variationsrika beskrivningar av fenomenet som 

undersöks (ibid.). Att majoriteten av sjuksköterskor hade erfarenhet av båda vårdenheterna 

gjorde att de hade större perspektiv att utgå ifrån när de besvarade intervjufrågorna. Detta kan 

ses som positivt eftersom resultatet då fick ett tydligt sammanhang. Dessutom gällde 

resultatet under två olika kontexter och har därför större överförbarhet, än om studien endast 

skett vid exempelvis en av vårdenheterna.  

 

Antalet sjuksköterskor ansågs lämpligt för att kunna beskriva studiens syfte. Danielson 

(2012) skriver att ett urval på 5-6 stycken deltagare kan ge för lite information vid 

innehållsanalysen (ibid.). Sjuksköterskornas ålder ansågs inte vara en påverkande faktor. 

Dock kunde det inte uteslutas att resultatet påverkats av att alla sjuksköterskor var kvinnor. 

 

Anledningen till att avdelningschefen för eftervårdsavdelningen självständigt valde att 

tillfråga fem sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna, förklarades med att de hade 

gjort liknande vid tidigare examensarbeten. De ansåg det vara det smidigaste sättet för både 

sjuksköterskor och för de som skulle genomföra studien. Ur en etisk aspekt skulle 

sjuksköterskorna eventuellt upplevt ett tvång att tacka ja till att delta i studien, då det var 

deras chef som frågat ifall de ville delta. Gillham (2008) förklarar att om en chef ber en 

person att ställa upp i en intervju kan det vara svårt att säga nej. Därför är det viktigt att 

forskaren klargör deltagarnas frivillighet (ibid.). Vid intervjutillfällena förtydligades 

sjuksköterskornas frivillighet att delta. Samtliga sjuksköterskor gav ett positivt intryck till att 

delta i studien vid intervjuerna och många av dem uttryckte studiens ämne som intressant. 

Med tanke på avdelningschefens motivering samt sjuksköterskornas inställning ansågs det 

inte finnas några hinder med att inkludera de redan tillfrågade sjuksköterskorna i studien. På 

grund av tidsbrist fanns inga andra alternativ än att rekrytera deltagare än på detta sätt. 

Orsaken till rekryteringens tillvägagångssätt kan relateras till intervjuarnas oerfarenhet. 

 

En annan etisk aspekt var att samtliga intervjuer vid eftervårdsavdelningen skulle ske på 

samma dag. Sjuksköterskorna skulle då kunna förstå i vilken ordning de blivit intervjuade 

och kunna lista ut vem som sagt vad i resultatet. Av denna anledning fick intervjuerna en 

annan kod än ordningen de blev intervjuade på. Gillham (2008) förklarar att även 

konfidentialiteten måste klargöras för deltagarna. Olsson och Sörensen (2011) skriver att 
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konfidentialitet ger personer i studien en säkerhet så att inga obehöriga kommer åt materialet. 

Genom att om data avidentifieras förhindrar det att obehöriga kan ta del av känsliga uppgifter 

om en person (ibid.).  

 

På hjärtmottagningen fanns ingen möjlighet att informera personalen vid ett personalmöte. 

Avdelningschefen hade däremot förslag på personer som hon trodde kunde vara intresserade 

att delta. Vid kontakt med dessa sjuksköterskor ville samtliga delta, så detta förfaringssätt 

ansågs inte påverka frivilligheten. Rekryteringsprocessen av samtliga deltagare kan inte 

uteslutas ha påverkat resultatet i studien.  

 

Datainsamlingen utgjordes av intervjuer med semistrukturerade frågor. Att använda sig av 

intervjuer med semistrukturerade frågor är enligt Danielson (2012) vanligt förekommande när 

ett fenomen ska beskrivas utifrån exempelvis erfarenheter. Det ger även deltagaren möjlighet 

att beskriva mer fritt, än vad exempelvis strukturerade frågor hade gjort. Intervjuarna var 

följsamma gentemot sjuksköterskornas beskrivningar under intervjuerna och anpassade 

ordningen på frågorna utifrån dessa. Gillham (2008) förklarar att semistrukturerade intervjuer 

balanseras av struktur och flexibilitet, vilket gör att data blir av god kvalité. Vidare menar 

Henricson och Billhult (2012) att forskaren är flexibel gentemot deltagare, miljö samt mot att 

de förutsättningar som intervjun sker under kan komma att förändras (ibid.). Intervjuguiden 

var ett stöd för båda intervjuarna under varje intervjutillfälle, oavsett vilken intervjuare som 

ledde intervjun. Danielson (2012) beskriver en av fördelarna med att använda en 

intervjuguide som stöd under intervjun är möjligheten som ges att strama upp intervjun med 

frågor om det väsentliga för fenomenet i studien. Intervjuaren kan inte vara för styrd av sin 

intervjuguide, eftersom interaktionen mellan intervjuare och deltagare då kan påverkas. 

Forskaren ska även vara neutral under intervjun och inte överföra egna tankar till deltagaren. 

Detta skulle kunna påverka deltagarnas svar och därmed trovärdigheten i studiens resultat. En 

intervjuguide har till syfte att hålla intervjun till ämnet som ska beskrivas under intervjun 

(ibid.). 

 

Efter tredje intervjun gjordes en komplettering av intervjuguiden. Detta på grund av bristande 

djup i intervjuerna. Kompletteringen innebar att alla deltagare inte fick exakt samma frågor, 

men det hade en avgörande betydelse för djup och innehåll i intervjuerna. Danielson (2012) 

menar att det är lättare att se ifall frågorna under intervjuerna skulle varit annorlunda först när 

resultatet finns (ibid.). På grund av att intervjuarna var noviser i att göra intervjustudie, var 
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insikten i att frågorna var för få vad som hände först när intervjuerna påbörjats. Fördelar med 

att komplettera intervjuguiden var att det kunde ge mer datamaterial till dataanalysen, som 

resultatet kunde baseras på. Kompletteringen kunde även ge deltagarna möjlighet att se på 

ämnet, som skulle beskrivas, ur fler synsätt. Wallengren och Henricson (2012) förklarar att 

författare, exempelvis vid examensarbeten inom omvårdnad, har det primära ansvaret att 

säkerställa arbetets kvalitet (ibid.). Den kompletterade intervjuguiden kan haft påverkan på 

resultatet genom att ge mer datamaterial att basera resultatet på. 

Att dela upp intervjuerna valdes av oerfarenhet, men sågs som en fördel. Detta eftersom den 

intervjuare som inte ledde intervjun, kunde ställa frågor som gav sjuksköterskorna nya 

infallsvinklar att se på fenomenet som skulle beskrivas. Samma person kunde även se till att 

tillräcklig och relevant information för syftet framkom med beskrivningarna. Genom att 

denna person ställde frågor, så kunde den ledande intervjuaren under den pågående intervjun 

planera för nästa eller ytterligare frågor. Danielson (2012) menar att forskaren ska tillgodose 

att intervjuerna blir så bra som möjligt. Detta görs genom att forskaren håller sig neutral, 

anpassar intervjun utifrån de enskilda deltagarna, lyssnar och är lyhörd för eventuella 

underliggande innebörder i deltagarnas beskrivningar (ibid.). Under intervjuerna verifierades 

tolkningen av sjuksköterskornas beskrivning kontinuerligt. Gillham (2008) beskriver att 

betoningar, tempo och tonläge är något som kan förändra ett ords betydelse (ibid.). Innan 

varje intervju förklarades de bärande begreppen i studiens syfte.  

 

En liten förförståelse fanns om fenomenet som skulle studeras innan studiens början. Detta 

gjorde att antaganden under dataanalysen var få. Därför bevarades innehållet i texten textnära 

och endast utifrån de erfarenheter som deltagarna beskrev. Olsson och Sörensen (2011) 

förklarar förförståelse som den föreställning eller erfarenhet forskaren har om fenomenet som 

ska undersökas. Detta förändras och utvecklas under studiens gång, men får inte ta över och 

påverka forskarens objektivitet i resultattolkningen under dataanalysen (ibid.).  

 

Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys ansågs vara den mest 

relevanta för att analysera det insamlade intervjumaterialet på. En manifest ansats valdes för 

att kunna bevara materialet så textnära som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004). Dock 

har denna tolkning av innehållsanalys även latenta inslag vid kategoriseringen. Koderna kan 

nämligen sammanfattas och tolkas för att få ett sammanhang och kunna ingå under samma 

kategorinamn (ibid.).  
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Varje intervju transkriberades samma dag som den spelats in. Danielson (2012) menar att det 

finns fördelar med att transkribering av varje intervju görs direkt efter eller samma dag den 

skett. Då ökar sannolikheten att de gester, tonläge och ansiktsuttryck som deltagaren visat 

inför beskrivningen registreras i transkriberingen på rätt sätt. Detta ger även beskrivningen 

sin rätta betydelse (ibid.). Eftersom materialet lästes igenom flera gånger gav det en 

helhetsbild av innehållet i intervjuerna.  

Genom att meningsenheterna i texten delades in enskilt ökade trovärdigheten av resultatet. 

Detta eftersom intervjuarna då inte påverkade varandra vid indelningen, utan diskuterade 

efteråt gemensamt. På detta sätt kunde även fler meningsenheter väljas ut, än om de från 

början valts ut gemensamt. Att meningsenheterna delades upp på hälften för att kondenseras 

och kodas, gjordes på grund av tidsramen för arbetet. Detta ansågs vara mer tidseffektivt. 

Efter kodningen blev intervjuerna mer överskådliga. Eftersom det var två personer som 

analyserade den transkriberade texten var det möjligt att se innehållet från olika perspektiv. 

Exempel på analysprocessen kan ses i bilaga (bilaga 7). 

 

Resultatdiskussion 
Sjuksköterskornas erfarenhet av att främja patienters välbefinnande i det icke-akuta skedet 

efter en hjärtinfarkt beskrevs övergripande i resultatets fyra huvudkategorier. Genomgående 

för samtliga huvudkategorier var betydelsen av patientens eget engagemang i vården. 

Patienten behövde vara intresserad av att samtala vid besöken, mottaglig för informationen 

samt motiverad och kunnig att utföra sin egenvård för att sjuksköterskans arbete för att främja 

patientens välbefinnande skulle ha önskad effekt. Resultatet kunde relateras till Dorothea 

Orems egenvårdsteori, som valts som teoretisk referensram till arbetet. Orem (2001) anser att 

omvårdnadens mål är att hjälpa patienterna till självständighet genom egenvård för att kunna 

främja deras kroppsliga funktion och hälsa (ibid.). 

 

I resultatet framgick betydelsen av att möta patienten i en gemensam dialog. Det var så 

sjuksköterskorna fick information om vad de kunde hjälpa den enskilda patienten med för att 

få ett bättre välbefinnande. Därför var det viktigt att patienten fick ta upp ifall det var 

någonting som hade negativ inverkan på deras välbefinnande. Sjuksköterskorna menade att 

efter att en patient genomgått en hjärtinfarkt och eventuellt upplevt nedsatt välbefinnande, så 

kunde patienterna känna en tillfredsställelse av att få prata om deras upplevelser. Simonÿ et 

al. (2015) förklarar att patienter uppskattar att få prata med sjuksköterskor efter att upplevt en 
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hjärtinfarkt. Många patienter upplever en osäkerhet efter hjärtinfarkten. Genom rådgivning 

och stöd från sjuksköterskan kunde patienterna få hjälp att känna sig tryggare inför framtiden 

(ibid.). Sjuksköterskorna visade sitt deltagande i dialogen med patienten. De fick förståelse 

och kunde visa empati för patienternas upplevelser i samtalet. Socialstyrelsen (2015) 

beskriver att vårdpersonalen ofta möter människor som genomgår krissituationer. Då krävs en 

god kommunikation mellan vårdpersonal och patient. Det krävs även att vårdpersonal visar 

empati och möter den individuella patienten där den befinner sig (ibid.).  

 

Kontinuitet kunde ge patienten en trygghetskänsla. Patienter kan må bättre av att få möjlighet 

att skapa en relation med sin vårdpersonal (Medina-Mirapeix, Oliveira-Soussa, Escolar-

Reina, Sobral-Ferreira, Lillo-Navarro & Collins, 2016). Denna relation kan skapas genom att 

vårdkontinuitet främjas. Vårdpersonal behöver visa engagemang för patienten och dennes 

vård. Dessutom behövs en god social förmåga för att patienter ska känna sig tillfredsställda 

och nöjda med sin rehabilitering (ibid.). Sjuksköterskorna stöttade patienterna genom samtal, 

rådgivning och genom att visa empati. Dessa faktorer samt att det fanns vårdkontinuitet 

kunde det göra att patienter upplevde ett bättre välbefinnande i efterförloppet av en 

hjärtinfarkt.  

 

Sjuksköterskornas förhållningssätt i samtalet med patienten var betydelsefullt. Walton (1999) 

förklarar att sjuksköterskan kan genom att förmedla en positiv känsla få patienterna att känna 

ett bättre välbefinnande (ibid.). Att vara positiv till att patienterna skulle klara av att förändra 

sin livsstil, samt använda den motiverande samtalsmetoden hade god effekt i att skapa 

motivation hos patienterna. Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström (2015) förklarar 

att den motiverande samtalsmetoden ses som en nödvändig metod när det gäller att motivera 

patienter till livsstilsförändringar. Med den motiverande samtalsmetoden blir patienterna mer 

öppna till förändring. Östlund et al. (2015) förklarar att om patienterna fick prata om de 

själva och sin situation kunde det skapa ett större engagemang i att ändra sitt beteende, eller 

åtminstone bli mer öppen till förändring. Vidare förklarar Dullaghan, Lusk, McGeough, 

Donnelly, Herity och Fitzsimons (2013) att patienter inser att trots behandling av 

hjärtinfarkten finns det fortfarande förändringar i kärlen. Dessa patienter är mer motiverade 

att göra livsstilsförändringar.  

 

Resultatet visade även att patienternas välbefinnande kunde främjas genom att delge dem 

individanpassad information, utifrån vad den enskilda patienten behövde veta för att må 
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bättre. Enligt sjuksköterskornas erfarenheter kunde information skapa en trygghet hos 

patienterna. Alsén, Brink och Persson (2008) menar att de flesta patienter som har haft en 

hjärtinfarkt känner trygghet av att få information av vårdpersonal. De vill informeras om 

orsaker till varför de fick sin hjärtinfarkt, men även vad de kan göra för att förhindra nya 

infarkter. Patienter som erhåller information om detta får en djupare förståelse för sitt 

hälsotillstånd och blir mer engagerade i sin vård. De blir också mer medvetna om åtgärder de 

bör vidta för att skydda sitt hjärta. Författarna påpekar dock att vissa människor inte 

uppskattar att tilldelas denna eller liknande information. En del patienter vill inte att någon 

annan ska tala om för dem hur de ska leva sitt liv (ibid.). Detta var även sjuksköterskornas 

erfarenhet när de skulle informera en del patienter som haft en hjärtinfarkt. De upplevde att 

vissa patienter var svåra att nå och förklarade att det därför var viktigt att anpassa 

informationen utifrån den individuella patienten. Alsén et al. (2008) menar att patienter som 

saknar förståelse, motivation och intresse för att ta kontroll över sin hälsa i efterförloppet av 

en hjärtinfarkt, har en mer förtroende till andra personer än till sig själva. Dessa förväntar sig 

alltså att andra ska förändra deras levnadsvanor åt dem, antingen anhöriga eller vårdpersonal 

(ibid.).  

 

Sjuksköterskorna påpekade även att det var deras plikt att informera patienterna. Enligt 

Patientlagen (2014:821) har patienten rättighet att bland annat få information om sitt 

hälsotillstånd, sina undersökningar, pågående och planerad behandling samt den enskilde 

patientens riskfaktorer. Patienten ska enligt samma lag även få information om sin eftervård 

och vilka metoder patienten kan vidta för att förebygga sjukdom. Socialstyrelsen (2015) 

skriver att det är den vårdgivare som har det direkta ansvaret för den vårdsituation som 

informationen avser, som i första hand har informationsskyldighet. Att informera utifrån den 

enskilda patientens förutsättningar och förmåga att ta till sig information, är att delge 

individanpassad information. Informationen måste således ha ett varierande innehåll. 

Faktorer att ta hänsyn till vid delgivningen av individanpassad information är exempelvis 

patientens ålder och kön, erfarenheter, språk och kognitiva förmåga (ibid.). 

 

Det var enligt sjuksköterskorna viktigt att bekräfta patientens tillstånd och att normalisera 

deras upplevelser och känslor. Iles-Smith, Deaton, Campbell, Mercer och McGowan (2017) 

menar att patienter kan känna sig osäkra på om deras symtom är normala för deras tillstånd 

(ibid.). Genom att informera patienterna om vanliga psykosociala reaktioner som de kunde 
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komma att uppleva efter sin hjärtinfarkt så kunde patienterna bli mer förberedda på hur 

efterförloppet av infarkten kunde se ut.  

 

Patientens delaktighet i sin egenvård var grundläggande för att sjuksköterskorna skulle kunna 

hjälpa patienten att främja dennes välbefinnande efter hjärtinfarkten. Socialstyrelsen (2015) 

menar att patientens delaktighet grundas i att varje individ är expert på sina egna upplevelser 

och sin egen hälsa eller ohälsa. Det är patienten som känner sin kropp allra bäst. Dock är 

patienten beroende av andras kompetens, bland annat sjuksköterskans, för att kunna bli 

delaktig och utöva sitt självbestämmande i vården. Genom att patienten berättar om sina 

upplevelser och värderingar så kan sjuksköterskorna tilldela sin professionella kunskap 

utifrån patientens behov och önskemål. Orem (2001) förklarar att om patienten ska kunna ha 

möjlighet att genomföra sin egenvård på egen hand kan hjälpmetoder såsom stöd, vägledning 

och undervisning vara nödvändiga (ibid.). Det var enligt sjuksköterskornas erfarenhet av stor 

betydelse att tilldela patienten den kunskap de behövde för att kunna utföra sin egenvård. 

Sjuksköterskorna ville förutom detta även motivera patienterna till att utföra egenvården. 

Orem (2001) menar att patienterna genom motivation till egenvård kan få en insikt i vilka 

handlingar som är nödvändiga att utföra, för att de ska ha möjlighet att främja sitt 

välbefinnande (ibid.).  

 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna tyckte det var positivt att patienterna deltog i 

hjärtskolan. Det kunde medföra en gemenskap och en känsla av att inte vara ensam. Jackson, 

McKinstry, Gregory och Amos (2012) förklarar dock att vissa patienter inte vill delta i en 

gemenskap. En del patienter ogillar att vara i grupp och kan känna att de inte är i behov av att 

gå i hjärtskola för att återhämta sig (ibid). Sjuksköterskorna menade att patienter genom 

hjärtskolan kunde få kunskap som de sedan kunde använda sig av i sin egenvård. Junhag, 

Asplund och Svedlund (2014) beskriver att patienter gärna vill leva sitt liv som de gjorde 

innan de drabbades av en hjärtinfarkt (ibid.).  

 

Sjuksköterskornas erfarenhet var även betydelsen av att samarbeta med flera olika 

yrkesprofessioner. Detta kunde ge patienterna bättre förutsättningar och bredare kunskap för 

att främja sitt välbefinnande. Gerrish (1999) förklarar att sjuksköterskans främsta fokus ligger 

på teamsamverkan. För att kunna uppnå en effektiv vård är det viktigt att ha en god 

kommunikation mellan teammedlemmarna. Kennedy, Armstrong, Woodward och Cullen 

(2015) förklarar att det är fördelaktigt att ha en god teamsamverkan eftersom det ger en insikt 
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i andra yrkesroller (ibid.). Genom att patienterna fick ta del av flera olika kompetensområden, 

utöver sjuksköterskornas, så kunde de få bättre förutsättningar till att få ett bättre 

välbefinnande. Svensk Sjuksköterskeförening (2013) beskriver samverkan i team som när 

flera olika kompetenser kompletterar varandra, i syfte att nå bästa möjliga resultat inom 

hälso-och sjukvården. Teamsamverkan är dessutom essentiellt för en personcentrerad och 

patientsäker vård. Vid samverkan i team arbetar olika yrkesprofessioner bland annat utifrån 

patientens behov, patientens förutsättningar samt målsättningen med vården (ibid.). 

Sjuksköterskorna uppmuntrade patienter att involvera sina anhöriga i efterförloppet av en 

hjärtinfarkt. Wieslander, Mårtensson, Fridlund och Svedberg (2016) beskriver hur personer 

som drabbats av en hjärtinfarkt på olika sätt kan känna stöd från sin omgivning. Genom att 

kunna samtala med sin familj och bli lyssnad på så kan dessa personer känna stöd, respekt 

och få styrka från sin omgivning (ibid.).  

 

Slutsats  
Av resultatet framkom tydligt att sjuksköterskorna på olika sätt försökte skapa en känsla av 

trygghet hos patienten. De menade att tryggheten skulle göra att patienten kunde våga leva 

som innan de fick sin hjärtinfarkt och på så sätt ge dem ett bättre välbefinnande, trots de nya 

förutsättningar som hjärtinfarkten medfört. För att skapa trygghet försökte sjuksköterskorna 

lyssna på patienterna för att kunna informera dem, om det den individuella patienten behövde 

få information om. Med informationen kunde de även motivera patienterna till att sköta sin 

egenvård, som kunde förebygga nya hjärtinfarkter. Egenvården kunde också ge patienterna 

en bättre hälsa och på så sätt ett bättre välbefinnande. Sjuksköterskorna var även måna om att 

patienterna skulle involvera sina anhöriga under efterförloppet av hjärtinfarkten. 

Sjuksköterskorna tog även kontakt med andra yrkesprofessioner när patienten var i behov av 

detta.  

Sjuksköterskorna var noga med att påpeka att varje patient var individuell, och behövde hjälp 

på olika sätt för att få ett bättre välbefinnande  

 

Studien kan ha praktiska konsekvenser för omvårdnaden eftersom resultatet kan tillämpas vid 

sjuksköterskors arbete med patienter som haft en hjärtinfarkt. Resultatet av denna studie kan 

förhoppningsvis bidra till en ökad förståelse och en mer överskådlig helhetsbild över vilka 

åtgärder som kan behövas för att patienter som haft en hjärtinfarkt ska återfå ett gott 

välbefinnande.  
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Självständighet  
Informationsbrev, samtyckesblanketter och ansökningen till Etikkommitté Sydost var båda 

författarna delaktiga i att skriva. Inledningen, resultatet, resultatdiskussion, 

metoddiskussionen och slutsatsen skrevs och diskuterades gemensamt. Bakgrunden skrevs till 

största del av Robin och metoden skrevs av Nathalie, men båda var delaktiga och 

kompletterade varandra. Intervjuer gjordes av båda författarna, de delades upp så att båda 

fick göra lika många intervjuer, det vill säga fem intervjuer var. Transkriberingen gjordes 

enskilt där författarna delade upp materialet som skulle transkriberas. Under analysprocessen 

plockades meningsenheterna ut enskilt och diskuterades sedan gemensamt. Även 

kondenseringen och kodningen gjordes enskilt men diskuterades tillsammans innan 

kategoriseringen. 
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Bilaga 1  

Informationsbrev till avdelningschef för XXX 
Förfrågan om godkännande av att genomföra intervjustudie 

 
Till avdelningschef XXX 

 

Vi heter Robin Eriksson och Nathalie Lundin och är två sjuksköterskestudenter som går 

termin 5 på Blekinges Tekniska Högskola. Vårt examensarbete syftar till att beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet av att främja patienters välbefinnande i det icke-akuta skedet efter 

en hjärtinfarkt inom slutenvården. Om vi får ett godkännande av Er så vill vi gärna besöka er 

avdelning och informera sjuksköterskor om vår studie, dela ut informationsbrev samt 

rekrytera sjuksköterskor att delta i studien. 

 

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Studier visar att patienter som 

har haft en hjärtinfarkt vill undvika att stressa, belasta hjärtat och även utföra fysisk aktivitet. 

Detta beror på att de är rädda för att de då skulle överbelasta hjärtat och att det skulle kunna 

leda till en re-infarkt. Patienter upplever alltså ofta minskat välbefinnande efter hjärtinfarkten 

jämfört med innan.  

Det saknas tydlig och sammanställd forskning om vad sjuksköterskan kan göra för att främja 

välbefinnande för dessa patienter. Det finns därför ett behov att bidra med viktig information 

om vad man som sjuksköterska kan göra för att främja dessa patienters välbefinnande.  

 

Önskemålet är att få intervjua 5 sjuksköterskor vid Er XXX. Av dessa ser vi gärna att utvalda 

sjuksköterskor har minst två års erfarenhet av att arbeta med patienter som har haft en 

hjärtinfarkt. Deltagandet är frivilligt och sjuksköterskorna kan närsomhelst välja att avbryta 

deltagandet utan att behöva motivera varför. Intervjuerna kommer att spelas in och allt 

material behandlas konfidentiellt. Endast vi, vår handledare samt examinator kommer att ha 

tillgång till materialet som kommer förvaras i ett låst skåp. Deltagarnas integritet och 

konfidentialitet kommer skyddas då materialet kodas, inga enskilda personer kommer kunna 

identifieras i examensarbetet. Intervjuerna kommer ske enskilt och beräknas ta cirka 30 – 40 

minuter per intervju.  
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Härmed intygar jag att jag har tagit del av informationen som berör de anställdas integritet 

och studiens innehåll ovan, samt ger mitt godkännande för genomförande av studien: 

 

Ort och datum………………………………………………………………………………….. 

 

Underskrift…………………………….……………………………………………………….. 
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Bilaga 2  

Informationsbrev till sjuksköterskor 
Förfrågan till Dig som sjuksköterska på XXX om medverkan i vår 

intervjustudie 

 

Vi, Robin Eriksson och Nathalie Lundin, är två sjuksköterskestudenter som går i termin 5 vid 

Blekinges Tekniska Högskola. Vi ser gärna att Du med erfarenhet av att möta patienter som 

har haft en hjärtinfarkt i ditt arbete deltar i denna studie som utgör vårt examensarbete. Syftet 

med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att främja patienters välbefinnande i 

det icke-akuta skedet efter en hjärtinfarkt inom slutenvården. 

 

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Studier visar att patienter som 

har haft en hjärtinfarkt vill undvika att stressa, belasta hjärtat och även utföra fysisk aktivitet. 

Detta beror på att de är rädda för att de då skulle överbelasta hjärtat och att det skulle kunna 

leda till en re-infarkt. Patienter upplever alltså ofta minskat välbefinnande efter hjärtinfarkten 

jämfört med innan.  

Det saknas tydlig och sammanställd forskning om vad sjuksköterskan kan göra för att främja 

välbefinnande för dessa patienter. Det finns därför ett behov att bidra med viktig information 

om vad man som sjuksköterska kan göra för att främja dessa patienters välbefinnande.  

 

Önskemålet är att få intervjua 5 sjuksköterskor vid Er XXX. Intervjun kommer att ske på en 

lämplig plats för Dig och beräknas ta cirka 30 – 40 minuter. Deltagandet är frivilligt och Du 

kan närsomhelst välja att avbryta deltagandet utan att behöva motivera varför. Intervjuerna 

kommer att spelas in och allt material behandlas konfidentiellt. Endast vi, vår handledare 

samt examinator kommer att ha tillgång till materialet som kommer förvaras i ett låst skåp. 

Din integritet och konfidentialitet kommer skyddas då materialet kommer kodas, inga 

enskilda personer kommer kunna identifieras i examensarbetet.  

 

Om Du har några frågor är du välkommen att höra av Dig till oss! 
Student  Student  Handledare 
Nathalie Lundin Robin Eriksson                           Agneta Lindvall  
Tel.  0723-866215 Tel. 0739-876796 Tel. 0455-385454 
nalu15@student.bth.se  roer15@student.bth.se  agneta.lindvall@bth.se  

mailto:nalu15@student.bth.se
mailto:roer15@student.bth.se
mailto:agneta.lindvall@bth.se
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Bilaga 3  

Preliminär intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
Ålder, kön, utbildning, arbetslivserfarenhet på avdelningen/mottagningen, tid som 

sjuksköterska.  

Huvudfrågor  
Kan Du berätta om dina erfarenheter av att hjälpa patienter att förbättra sitt välbefinnande 

efter en hjärtinfarkt? 

Kan Du berätta hur du som sjuksköterska kan hjälpa patienten att förbättra sitt 

välbefinnande? 

Uppföljningsfrågor 

• Hur märker du som sjuksköterska att patienter upplever nedsatt välbefinnande efter 

hjärtinfarkten?  

 

• Tar du upp frågan om patientens välbefinnande eller låter du patienten komma till 

dig? 

 

• Hur gör du om du vill ta initiativet att prata med en patient om dennes välbefinnande?  

 

• Har du någon gång stött på svårigheter för att främja dennes välbefinnande efter en 

hjärtinfarkt? Vill du berätta om det?  

 

• Har du något speciellt tankesätt när du möter personer som drabbats av en hjärtinfarkt 

för att främja deras välbefinnande?  

 

• Vad tycker du är det viktigaste att förmedla till en patient som upplever nedsatt 

välbefinnande efter en hjärtinfarkt för att främja patientens välbefinnande?  
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Följdfrågor vid behov 
Kan du utveckla ditt svar? 

På vilket sätt menar du? 

Hur känner du då? 

Vad gör du då? 

Vad anser du om det? 

Varför? 

 

(Exempel: Vad ger du för information?)  

(Exempel: Hur ger du den här tryggheten?) 
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Bilaga 4  
 

 

Samtyckesblankett 

 

 

Samtycke till deltagande i intervjustudie 
 

Här med intygar jag att jag har tagit del av informationen om studien och om vad det innebär 

att medverka i intervjun. Jag har fått information om att deltagandet är frivilligt, om att jag 

närsomhelst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva motivera varför och jag vet att jag 

kan välja att inte svara på vissa frågor under intervjun. Jag har även fått information om att de 

enskilda intervjuerna kommer att spelas in, hur materialet kommer förvaras och om vilka som 

har tillgång till materialet samt om att min konfidentialitet och integritet kommer att skyddas: 

 

 

….................................................................................................................................................. 
Ort och datum 
 
 
 
….................................................................................................................................................. 
Underskrift och namnförtydligande 
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Bilaga 5 

Reviderad intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
Ålder, kön, utbildning, arbetslivserfarenhet på avdelningen/mottagningen, tid som 

sjuksköterska.  

Huvudfrågor  
 

• Kan du berätta om dina erfarenheter av att hjälpa patienter att förbättra sitt 

välbefinnande efter en hjärtinfarkt? 

• Kan du berätta hur du som sjuksköterska kan hjälpa patienten att förbättra sitt 

välbefinnande? 

• Kommer du ihåg första gången du vårdade en patient som haft en hjärtinfarkt? Vill du 

berätta om den gången? 

- Hur upplevde du patientens välbefinnande? 

- Vad gjorde du för patienten? 

- Hade du gjort någonting annorlunda idag 

Uppföljningsfrågor 

• Hur märker du att patienten upplever nedsatt välbefinnande efter hjärtinfarkten? Vilka 

olika beteenden har du stött på (patientens beteende)? 
• Hur bemöter du dessa beteenden (för att främja deras välbefinnande)? 
• Tar du upp frågan om patientens välbefinnande eller låter du patienten komma till 

dig? 
• Hur gör du om du vill ta initiativet att prata med en patient om dennes välbefinnande?  
• Har du någon gång stött på svårigheter för att främja patientens välbefinnande efter en 

hjärtinfarkt? Vill du berätta om dessa?  
• Har du något speciellt tankesätt när du möter personer som drabbats av en hjärtinfarkt 

för att hjälpa dem att främja sitt välbefinnande?  
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• Vad tycker du är det viktigaste att förmedla till en patient som upplever nedsatt 

välbefinnande efter en hjärtinfarkt för att de ska få ett bättre välbefinnande?  

• Hur gör du för att förmedla det?  

• Hur märker du att en patient tar åt sig av det du gör för att främja dennes 

välbefinnande? 

• På vilka sätt kan du få en bekräftelse på att det du gör för att främja en patients 

välbefinnande fungerar? 

• Är det någonting du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

• Sammanfatta intervjuns viktigaste lärdomar – den som inte leder intervjun!! 

Följdfrågor vid behov 

• Kan du utveckla ditt svar? 

• På vilket sätt menar du? 

• Hur känner du då? 

• Vad gör du då? 

• Vad anser du om det? 

• Varför? 

• Vad ger du för information? 

• Du nämnde trygghet, hur ger du få patienten att känna den?  
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Bilaga 6 

 
Projektansvariga  

Nathalie Lundin  

Robin Eriksson  

Sjuksköterskeprogrammet, Blekinge Tekniska Högskola  

 

Handledare  

Agneta Lindvall  

Institutionen för hälsa Blekinge Tekniska Högskola  

 

Rådgivande yttrande över projektet ”Sjuksköterskans erfarenhet av att främja 

patienters välbefinnande i det icke-akuta skedet efter en hjärtinfarkt inom 

slutenvården” (dnr. EPK 413-2017)  

Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Blekinge Tekniska Högskola 

och ser inga etiska hinder till att den genomförs som planerat.  

Det kan förtydligas i informationsbrevet till sjuksköterskorna dels hur det publiceras och dels 

konfidentialiteten genom att lägga till en mening såsom exempelvis ”Inga enskilda personer 

kommer att kunna identifieras i examensarbetet”.  

 

Lycka till med studien. Karlskrona 2017-02-28,  

Etikkommittén Sydost  
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Bilaga 7 

Analysexempel 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Oftast så 

försöker jag få 

patienten att 

berätta vad som 

har hänt, vad 

som – alltså 

initialt när dom 

fick sin infarkt, 

hur upplevde 

dom det, hur 

var det på 

sjukhuset, hur 

har du känt dig 

efteråt… 

(intervju 1) 

Patienten 

berättar vad 

som har hänt 

från början med 

upplevelse och 

tiden på 

sjukhuset och 

känslor efteråt 

Berätta om 

upplevelser och 

känslor 

Samtala om 

patientens 

välbefinnande 

Möta patienten 

i en gemensam 

dialog 

Sen är det ju 

många då som 

är rädda för hur 

mycket man 

kan göra efter 

man har haft en 

hjärtinfarkt och 

information är 

ju en stor bit i 

det hela 

(intervju 2) 

Informera 

patienter som är 

rädda för hur 

mycket de kan 

göra efter en 

hjärtinfarkt 

Information 

minskar rädsla 

Information 

skapar trygghet 

Delge 

individanpassad 

information 
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Jag tänker att 

hjärtskolan då 

som vi också 

ofta 

rekommenderar 

och som stor 

andel går, är 

också ett sätt att 

minska oron 

genom kunskap 

men också 

genom att möta 

andra (intervju 

3) 

Hjärtskolan 

rekommenderas, 

är ett sätt att 

minska oro 

genom kunskap 

och möte med 

andra 

Hjärtskolan ger 

gemenskap och 

minskar oro  

Gemenskap ökar 

patientens 

motivation till 

egenvård 

Uppmuntra 

patientens 

delaktighet i sin 

egenvård 

Om det behövs 

så kan kurator 

vara 

inkopplade, 

sjukgymnast 

kan vara 

inkopplad och 

tobaksavvänjare 

inkopplad 

(intervju 10) 

Kurator kan 

vara inkopplad, 

sjukgymnast 

kan vara 

inkopplad och 

tobaksavvänjare 

inkopplad. 

Teamsamverkan Samverkan ökar 

möjligheten till 

bättre 

välbefinnande 

Ta hjälp av 

teamsamverkan 
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