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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Cirka 30 000 personer insjuknar i hjärtinfarkt i Sverige årligen och det är den 
största folksjukdomen. Hjärtinfarkt är inte bara ett akut tillstånd, utan även en kronisk 
sjukdom. Vid insjuknande är det därför viktigt att personerna får information för att förstå sitt 
tillstånd.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa personers upplevelse av information given av 
sjukvårdspersonal efter att ha insjuknat i hjärtinfarkt. 
Metod: Studien gjordes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats där nio vetenskapliga 
artiklar ligger till grund för studiens resultat. Analysen utfördes enligt Graneheim och 
Lundman tolkning av innehållsanalys. 
Resultat: Analysen resulterade i upplevelserna: personerna fick information på varierande 
sätt från sjukvårdspersonalen, Informationen gav stöd och trygghet och Saknar tillräcklig 
information. 
Slutsats: Personer som insjuknat i hjärtinfarkt upplever att de får bristande information om 
sitt hälsotillstånd och livet efter. Därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen ger information 
anpassad efter individens förutsättningar. Ett personcentrerat förhållningssätt bör därför 
tillämpas i det kliniska vårdarbetet. 
 
Nyckelord: hjärtinfarkt, information, personcentrerad vård, sjukvårdspersonal, upplevelse. 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 

Bakgrund 5 

Hjärtinfarkt 5 

Upplevelse av information 6 

Sjukvårdspersonal 7 

Personcentrerad vård som referensram 8 

Syfte 8 

Metod 8 

Urval och datainsamling 9 

Kvalitetsgranskning 10 

Dataanalys 11 

Resultat 12 

Personerna fick information på varierande sätt från sjukvårdspersonalen 12 
Personcentrerad information upplevdes vara värdefull 13 
När informationen gavs spelade roll 13 
Blandade upplevelser om vilken yrkeskategori som gav information Fel! Bokmärket är 
inte definierat. 

Informationen gav stöd och trygghet 14 

Saknar tillräckligt med information 15 
Fått otydlig information 17 

Diskussion 18 

Metoddiskussion 18 

Resultatdiskussion 20 

Slutsats 24 

Självständighet 25 

Referenser 26 

Bilaga 1. Databassökningar  1(2) 30 

Bilaga 1. Databassökningar  2(2) 31 

Bilaga 2. Granskningsprotokoll Bilaga H. 32 

Bilaga 3. Artikelöversikt 34 



 

4 
 

Inledning 

Det insjuknar cirka 30 000 personer i hjärtinfarkt årligen (Socialstyrelsen, 2014a) och det är 

den största folksjukdomen i Sverige (Hjärt-Lungfonden, 2013). Vid insjuknande i hjärtinfarkt 

förändras livet dramatiskt och framtiden kan upplevas som oviss (Kazimiera Andersson, 

Borglin & Willman, 2013). Personer som insjuknat i hjärtinfarkt kan uppfatta sin sjukdom 

som ett akut övergående tillstånd och inte som den kroniska sjukdom som det faktiskt är, trots 

information från sjukvårdspersonal (Wiles & Kinmonth, 2001). Personer som vårdats för 

hjärtinfarkt upplever att information de får är otillräcklig och vill ha ytterligare information 

och möjlighet till att få svar på sina frågor (Alsén, Brink & Persson, 2008; Oterhals, 

Hanestad, Eide & Hanssen, 2006). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2009) befinner sig en patient i ett beroendeförhållande till 

sjukvårdspersonal dels på grund av sjukdom och oro men även på grund av ett underläge i 

fråga om kunskap och möjligheter att påverka vården. Den nya Patientlagen (SFS 2014:821) 

ska stärka och tydliggöra patientens ställning, självbestämmande och delaktighet. Enligt 

Patientlagen (SFS 2014:821) har patienten rätt till information om sitt hälsotillstånd, det 

förväntade vård- och behandlingsförloppet, eftervård, metoder för att förebygga sjukdom 

eller skada samt risker för komplikationer och biverkningar. Informationen ska anpassas 

individuellt med hänsyn till ålder, mognad, erfarenhet och språklig bakgrund. Den som ger 

informationen ska försäkra sig om att den mottagande personen har förstått innehållet och 

betydelsen av informationen (ibid). Henderson och Zernike (2001) påpekar att 

sjukvårdspersonal bör vara medvetna om att personer som skrivs ut från sjukhuset med 

otillräcklig information är osäkra på hur de ska förhålla sig till sitt nya hälsotillstånd, vilket 

gör att dessa personer ofta söker vård igen. 

 

Det finns forskning på personers upplevelse efter hjärtinfarkt (Eriksson, Asplund & 

Svedlund, 2009; Kazimiera Andersson et al., 2013) men personers upplevelse av 

informationen efter hjärtinfarkten är mindre uppmärksammad. Därför kan en ökad insikt i 

personernas upplevelse av informationen vara av vikt för sjukvårdspersonal för att kunna 

tillgodose patienternas informationsbehov. Denna kunskap skulle kunna bidra till en strategi 

för att integrera information till patienten som en naturlig del i vårdarbetet. 
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Bakgrund 

Hjärtinfarkt 

Wallentin (2010) beskriver att akut kranskärlssjukdom är en av de vanligaste orsakerna till 

sjukhusvård och dödsfall i Sverige. Med akut kranskärlssjukdom menar Wallentin (2010) är 

hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp. Eftersom det är så vanligt menar Wallentin (2010) att 

förebyggandet och behandlingen av sjukdomstillståndet har stor betydelse. Hjärtinfarkt 

uppstår när en del av hjärtmuskeln drabbas av syrebrist. Vidare beskriver Wallentin (2010)att 

orsaken till syrebristen kan vara en blodpropp eller ett arterosklerotiskt plack som lossnat och 

fastnat i ett kranskärl som då förträngs eller helt täpps till. Wikström (2010) beskriver att vid 

tilltäppning av hjärtats kranskärl upphör leveransen av syrgas och näringsämnen vilket 

successivt leder till celldöd om inte blodtillförseln återställs snabbt nog. För att kunna 

begränsa skadan på hjärtmuskeln menar James (2010) att reperfusionsbehandling är 

avgörande. Syftet med behandlingen är att återställa blodflödet i det infarktdrabbade kärlet. 

Vidare beskriver James (2010) att det kan göras farmakologiskt med trombolysbehandling 

eller mekaniskt med PCI, perkutan koronar intervention. PCI innebär att kärlet vidgas med 

hjälp av ballong eller stent. Enligt James (2010) är PCI den mest effektiva metoden i 

kombination med blodproppshämmande medel. När PCI inte är lämpligt kan koronar 

bypassoperation, CABG, vara ett alternativ (ibid). Stenestrand (2010) menar att vårdtiden har 

minskat i och med effektivare och snabbare diagnostiska metoder, läkemedel och ökat 

användande av interventionella behandlingar. Enligt Hjärt- Lungfonden (2014a) har antalet 

vårddagar vid en hjärtinfarkt sjunkit från att på 1980- talet ha varit 10-14 till att år 2010 vara 

3-5 dagar.  

 

Sundström (2010) menar att riskfaktorer för att insjukna i hjärtinfarkt är hög ålder, manligt 

kön, rökning, hypertoni, hyperlipidemi, låg fysisk aktivitet och diabetes. Hjärt- Lungfonden 

(2014b) påpekar att även stress och övervikt ökar risken för att insjukna i hjärtinfarkt.  

Sundström (2010)  menar att majoriteten av alla hjärtinfarkter inträffar i den äldre 

populationen och enbart en sjättedel inträffar hos personer under 65 års ålder. Kvinnor 

insjuknar ofta senare i livet än vad män gör (ibid). Hambraeus (2010) beskriver att personer 

som har flera riskfaktorer har en väsentligt ökad risk för att insjukna, därför är det viktigt att 

systematiskt värdera och behandla alla förekommande riskfaktorer. För en person som 

insjuknat i hjärtinfarkt är det enligt Hambraeus (2010) viktigt med sekundärpreventiva 
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åtgärder med målet att minska risken för återinsjuknande och död. Dessa åtgärder innefattar 

livsstilsförändringar och läkemedelsbehandling. Under den korta sjukhusvistelsen beskriver 

Hambraeus (2010) att patienten får information om resultat av diagnostik, behandling, fortsatt 

medicinering och livsstilsförändringar. Efter utskrivning menar Hambraeus (2010) att det 

finns ett behov av stöd och upprepad information och kan lämpligen ges genom ett 

hjärtrehabiliteringsprogram. Hambraeus (2010) beskriver att hjärtrehabiliteringen syftar till 

att patienterna ska kunna återgå till den fysiska, psykiska och sociala situation som de hade 

innan insjuknandet. I rehabiliteringen ska patienterna enligt Hambraeus (2010) även få ökade 

kunskaper kring sjukdomens orsaker, konsekvenser och behandling samt att kunna leva ett liv 

utan oro för sjukdomen. Det viktigaste för sjukvårdspersonal är att motivera och stödja 

patienterna till att förändra de påverkbara riskfaktorerna (ibid).  

 

Alsén et al. (2008) beskriver att insjuknande i hjärtinfarkt kan ses som en påminnelse om att 

livet är skört och Eriksson, Asplund och Svedlund (2009) menar att många ser händelsen som 

att de får ”en andra chans”. Alsén et al. (2008) framhäver att många reflekterar om risken att 

insjukna igen och ägnar en tanke åt döden. Eriksson et al. (2009) menar att personer som har 

insjuknat i hjärtinfarkt påverkas både fysiskt och psykiskt efteråt. Vidare beskriver Eriksson 

et al. (2009) att dessa personer kan uppleva sin hälsa som försämrad och att de kan tvivla på 

sin egen kropp.  

 

Eriksson et al. (2009) menar att på sjukhuset kände sig personerna trygga genom ständig 

hjärtövervakning och närhet till personal. Därför upplevdes det som en stor omställning att 

komma hem, vilket Eriksson et al. (2009) beskriver skapade en känsla av osäkerhet och att 

vara övergiven. För att kunna återvända till en normal vardag menar Eriksson et al. (2009) att 

det är viktigt att försöka förstå sin situation och vad det är som har hänt. Eriksson et al. 

(2009) framhäver att brist på tydliga instruktioner angående livet efter hjärtinfarkt kan leda 

till svårigheter att återgå till en normal vardag. 

Upplevelse av information 

Travelbee (1971) beskriver att en upplevelse är något unikt och individuellt för alla 

människor. Olika saker upplevs av individer på en rad olika sätt och ingen kan veta hur det 

upplevs av någon annan. Upplevda situationer gör att människor lär sig att hantera olika 

situationer, vilket leder till nya erfarenheter i livet (ibid). Eriksson (1991) menar att det 

viktigaste är att komma ihåg att en upplevelse alltid är subjektiv. Även om två personer 
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insjuknar i samma kroniska sjukdom som exempelvis hjärtinfarkt blir upplevelsen aldrig 

likadan. Eriksson (1991) menar att det som formar personers upplevelser är deras tidigare 

erfarenheter i livet vilka följer med personerna hela livet. Under livets gång tillkommer det 

hela tiden nya upplevelser (ibid). En upplevesle är enligt Egidus (2008) något som vanligtvis 

tas in genom sinnesintryck och i sin tur påverkar sättet att vara, känna och tänka vilket syftar 

till att vara med om någonting och inte enbart höra talas om det.  

 

Liljequist och Törnvall (2013) beskriver att information innebär att en person får kännedom 

om någonting, blir informerad.  Informationen kan ses som en nödvändig, men inte en 

tillräcklig förutsättning för att få kunskap i betydelsen djupare insikt. För att information ska 

kunna bli kunskap krävs det att informationen förstås i ett sammanhang och att människan tar 

den till sig, tolkar och förstår den (ibid). Enligt Socialstyrelsen (2009) ska information 

förmedlas i en dialog mellan patienten och sjukvårdspersonal och denna kommunikation 

måste få ta tid. Under vårdprocessen måste informationen fyllas på, förtydligas, upprepas och 

följas upp (ibid). 

 

Condon och McCarthy (2006) och Oterhals, Hanestad, Eide och Hanssen (2006)  menar att 

god information från sjukvårdspersonal är viktigt och är en källa till nöjda och trygga 

patienter i samband med sjukhusvistelsen. Även Larson, Nelson, Gustafson och Batalden 

(1996) påpekar att om sjukvårdspersonal möter patienters behov av information leder det till 

nöjda patienter. Wiles och Kinmonth (2001) menar att det är viktigt för patienter som 

insjuknat i hjärtinfarkt att få information om vad som har hänt för att de ska förstå allvaret i 

sitt tillstånd, att det är en kronisk sjukdom och inte bara en akut händelse. Vidare påstår Wiles 

och Kinmonth (2001) att många patienter trots muntlig och skriftlig information från 

sjukvårdspersonal uppfattar sin hjärtinfarkt enbart som en akut sjukdom, alltså ett övergående 

tillstånd. Wiles och Kinmonth (2001) menar även att patienter som insjuknat i hjärtinfarkt 

behöver information från sjukvårdpersonal för att kunna göra livsstilsförändringar och 

därmed minska risken för att återinsjukna. Om patienter uppfattar hjärtinfarkt enbart som en 

akut sjukdom kan det leda till att patienterna saknar förståelse och motivation varför 

livsstilsförändringar behöver göras (ibid).  

Sjukvårdspersonal 

I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definieras sjukvårdspersonal som en legitimerad 

person för ett yrke inom hälso- och sjukvården verksam vid sjukhus eller annan 
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vårdinrättning som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter. Socialstyrelsen (2014b) 

anger att det finns 21 legitimationsyrken i hälso- och sjukvården varav läkare, dietist, 

sjuksköterska och sjukgymnast är fyra av dem.  

 

Personcentrerad vård som referensram 

 Ekman, Norberg och Swedberg (2014) definierar personcentrerad vård som att patienten ska 

betraktas som en person, medmänniska och expert på sin egen upplevelse och vardag. 

Sjukvårdspersonalen bör inte enbart informera patienten, utan i lika hög grad lyssna på 

patienten. Genom att lyssna ges patienten möjlighet att berätta om sitt tillstånd och hur 

behandlingen upplevs. Ekman et al., (2014) menar dock att patienter förväntar sig att bli 

informerade och att lyssna på personalen snarare än att själva berätta sin personliga förståelse 

av sjukdomen. Ett personcentrerat förhållningssätt innebär att lyssna på patientens berättelse 

för att bli medveten och identifiera varje persons vilja, behov, motiv och resurser när 

information ska ges. Vidare beskriver Ekman et al. (2014) att utgångspunkten i 

personcentrerad vård är patientberättelsen där patientens upplevelse av situationen beskriver 

personens förutsättningar, resurser och hinder. Den mest centrala delen i personcentrerad 

vård är att det skapas ett partnerskap mellan sjukvårdspersonal och patient, eftersom det 

bygger på en ömsesidig respekt för varandras kunskap (ibid). Lidén och Svensson (2014) 

sammanfattar personcentrerad vård med att sjukvårdspersonalen ska se personen bakom 

patienten och att den medicinska diagnosen inte ska vara i centrum. Det innebär även att 

patientens eget ansvar för sin hälsa och sitt liv ska ses som en förutsättning i planeringen av 

vården. Patienten ska vara en delaktig partner när vården planeras och genomförs, alltså ska 

det undvikas att patienten enbart blir en passiv mottagare (ibid).  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa personers upplevelse av information given av 

sjukvårdspersonal efter att ha insjuknat i hjärtinfarkt. 

Metod 

En litteraturstudie utfördes med en kvalitativ design. En kvalitativ forskningsmetod används 

enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) för att beskriva, förklara och fördjupa 
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förståelsen för mänskliga upplevelser och uppfattningar. Ofta syftar en kvalitativ studie till att 

klarlägga individers upplevelser och forskaren strävar efter att upptäcka mönster och 

kännetecken. Det gemensamma för alla kvalitativa metoder är ett holistiskt synsätt, vilket 

innebär att det är helheter som studeras (ibid.). Enligt Olsson och Sörensen (2011) är 

förhållningssättet förutsättningslöst vid en kvalitativ ansats och forskaren försöker möta 

situationen som om den alltid vore ny.  

Urval och datainsamling 

För urvalet valdes inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara peer-reviewed, skrivna på 

engelska, publicerade efter år 2000, finnas tillgängliga i fulltext, omfatta både män och 

kvinnor och att artiklarna skulle vara ifrån länder med liknande sjukvårdssystem som 

Sverige, samt att studierna skulle var utförda i länder i Europa. Willman et al. (2011) 

beskriver att peer-reviewed innebär att en artikel har granskats av expertis inom området.  

 

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl och Pubmed. Enligt Willman et al. (2011) är 

Medline/PubMed den äldsta och mest kända databasen inom hälso- och sjukvård. Cinahl är 

mer inriktad på omvårdnadsvetenskapliga referenser än vad Pubmed är. Vidare beskriver 

Willman et al. (2011) att Cinahl är en något större databas inom området och innehåller 

referenser från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter som godkänts för indexering.  

 

Artikelsökningarna gjordes genom fritextsökning, ämnesordsökning och manuell sökning.  

Karlsson (2012) beskriver att vid en fritextsökning i en databas söker du på alla ord som finns 

med i referensposten, även de som finns i abstractet. Det kan innebära att träfflistan 

innehåller en mängd träffar där sökordet bara nämns en gång i ett abstract. Vidare beskriver 

Karlsson (2012) att en manuell sökning kan betyda att litteratur söks i referenslistor till redan 

utvalda artiklar för att hitta nya källor. Med hjälp av de booelska sökoperatorerna AND och 

OR byggdes olika sökblock upp. Willman et al. (2011) beskriver att de booelska 

sökoperatorerna förenar eller separerar söktermerna. Karlsson (2012) menar att när AND 

används avgränsas sökningen och gör den mer specifik, medan OR expanderar och ökar 

sensitiviteten i sökningen. Willman et al. (2011) beskriver att sökblock används för att hitta 

så många relevanta studier som möjligt genom att upptäcka så många närliggande söktermer 

som är väsentliga för syftet. En del av de sökord som användes vid fritextsökningen 

avgränsades med citationstecken, så kallad frassökning. Karlsson (2012) menar att 

frassökning används för att söka på ord som måste vara nära varandra och citationstecken 
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används för att hålla ihop begrepp. För att göra sökningen mer exakt söktes ämnesord i 

Cinahl Headings och MeSH. Karlsson (2012) beskriver att ämnesord används för att söka 

endast på de ord som anses beskriva innehållet. Karlsson (2012) skriver att de flesta databaser 

har sitt eget system för ämnesord. I Cinahl kallas systemet för ämnesord Cinahl headings och 

i PubMed kallas systemet MeSH, Medical Subject Headings (ibid). I sökblocken 

kombinerades ämnesord och fritext. Willman et al. (2011) menar att sökningen ger bäst 

resultat om fritextord kombineras med ämnesord, detta för att försäkra sig om att så många 

relevanta studier som möjligt hittas. 

 

Sökorden som användes var: myocardial infarction, heart attack, myocardial ischemia, 

information needs, psychosocial support, information, patient education as a topic, recovery, 

patient experience, patients experiences, experience, following myocardial infarction, 

experiences following acute myocardial infarction, coronary artery disease/nursing, 

rehabilitation, consequences och experiences after myocardial infarction (bilaga 1). Av 

sökningarna i databaserna PubMed och Cinahl som gjordes lästes totalt 180 artiklar på 

titelnivå. Därefter lästes 41 abstract efter relevans av titeln i förhållande till studiens syfte. 24 

artiklar föll bort eftersom de inte passade in på syftet eller/och inklusionskriterierna. 

17 artiklar valdes för kvalitetsgranskning, därefter hittades 3 artiklar i den manuella 

sökningen i referenslistor eller relaterade artiklar. Sammanlagt gick 20 artiklar vidare till 

kvalitetsgranskning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen utfördes gemensamt av båda författarna. Inför kvalitetsgranskningen 

uteslöts ytterligare 3 artiklar på grund av dem var kvantitativa. Därför blev enbart 17 artiklar 

kvalitetsgranskade med hjälp av Bilaga H, Willman et al. (2011) (bilaga 2).  Protokollet 

består av 14 frågor som kan besvaras med ja, nej eller vet ej. Besvaras frågan med ja 

genererar det 1 poäng, nej eller vet ej genererar i 0 poäng. För att avgöra artikelns kvalitét 

sattes gränsen för hög kvalitét vid 10 poäng, vilket motsvarar 70%. Detta ansågs vara en 

relevant gräns för att uppnå kvalitet på arbetet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör 

studier med låg kvalitet uteslutas i en kvalitativ litteraturstudie. Totalt valdes nio artiklar med 

hög kvalitet ut för analys efter kvalitetsbedömningen. De åtta artiklar som föll bort under 

granskningen var på grund av att de inte innehöll material som svarade på studiens syfte. 
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Dataanalys 

Analysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. De 

artiklar som valts ut lästes flera gånger i sin helhet av båda författarna för att få en helhetsbild 

av innehållet. Därefter plockades meningsenheter ut enskilt som svarade på syftet och 

därefter jämfördes dessa. Graneheim och Lundman (2004) beskriver en meningsenhet som 

flera ord eller meningar som passar in på syftet. Följande steg har gjorts gemensamt av bägge 

författarna. Meningsenheterna översattes och kondenserades sedan, vilket enligt Graneheim 

och Lundman (2004) innebär att meningsenheterna förkortas men kärnan i innehållet behålls. 

Därefter kodades de kondenserade meningsenheterna, vilket Graneheim och Lundman menar 

är att sätta etikett på de kondenserade meningsenheterna. Koderna delades sedan in i 

kategorier som Graneheim och Lundman (2004) menar ska vara enhetliga och tydligt 

avskilda från andra kategorier. De koder som placeras i kategorier ska enbart passa i en 

kategori och inte flera (ibid). Då resultatets kategorier hade varierande innehåll delades vissa 

in i underkategorier.  

 

Tabell 1.  Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

…for health information delivery tha 
majority favoured a verbal, face-to-
face approach supplemented by 
written information as a back up. 

Informationen föredras att 
få muntligt, face-to-face, 
med skriftlig information 
som komplement.  

Hur 
information 
gavs 

  
 
Personerna 
fick mångsidig 
information  Several participants found it difficult 

to use the standardised information 
and knowledge they had received in 
relation to the specific problems they 
were experiencing at home 

Svårt att använda den 
standardiserade 
informationen till specifika 
problem 

Vill ha 
personlig 
information 

Personcentrerad 
information 
upplevdes vara 
värdefull 

Some wanted health information 
immediatly… others explained that 
they were in chock an could not 
abosrb much information at such an 
early stage… 

Vissa ville ha information i 
början, andra inte. 

Tidpunkt för 
när patienter 
vill ha 
information 

När informationen 
gavs spelade roll 

…others prefered nurses as primary 
informants as they spent more face-
to-face time with them and were 
perceived as accessible and easier 
to relate to.  

Andra föredrog 
sjuksköterskor till att ge 
information, eftersom de 
var mer lättillgängliga  

Yrkeskategori 
som ger 
information 
spelar roll 

Varierade 
upplevelser kring 
informationsgivar
ens betydelse 

Patients wanted to know what things 
to avoid and what they could do. To 
be provided with the physicians 
assesment of their medical status 
gave the patients a sense of control 
and set limits for what they should or 
should not do. 

Vill veta vad man kan och 
inte kan göra. Läkarens 
uttalande gav en känsla 
av kontroll att sätta 
gränser 

Läkares 
uttalande gav 
känsla av 
kontroll 

 Informationen 
gav stöd och 
trygghet  

The participants expressed a need of 
more information about their 
symptoms, emotions, heart status, 

Behov av mer information 
om symtom, känslor, 
hjärtstatus, behandling 

Behov av mer 
information 

  
 
Saknar 
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treatment and cardiac rehabilitation och rehab tillräckligt med 
information 
 

The patients considered the 
information from nurses and 
physicians conflicting, which led to 
some perplexity soncerning their 
disease state 

Motstridig information från 
ssk och läkare leder till 
förvirring angående 
sjukdomen 

Motstridig 
information 
leder till 
förvirring 

Fått otydlig 
information 

 

Resultat 

Studiens resultat utgörs av tre kategorier. Dessa är: personerna fick mångsidig information 

med underkategorierna personcentrerad information upplevdes vara värdefull, när 

informationen gavs spelade roll och varierade upplevelser kring informationsgivarens 

betydelse, informationen gav stöd och trygghet, saknar tillräckligt med information med 

underkategorin fått otydlig information.  

Personerna fick mångsidig information  

De flesta upplevde att det var bäst att få information muntligt, given ansikte mot ansikte, 

eftersom att det gav en möjlighet för personerna att ställa frågor och att kunna värdera 

trovärdigheten i den givna informationen. Det upplevdes även vara personligt att få muntlig 

information, vilket beskrevs som positivt. Däremot kunde muntlig informationen vara svår att 

ta till sig på grund av en fysisk och/eller känslomässig barriär på grund av det livshotande 

insjuknandet. Det snabba vårdförloppet upplevdes även kunna vara en möjlig barriär för att 

kunna ta till sig muntlig information (Astin, Closs, McLenachan, Hunter & Priestly, 2008). 

 

”If you´re sort of like told something the day after you´ve hade an 

operation or something like that by somebody verbally you know anything 

can happen and you´ll have forgotten about that 2 h later, if you get what I 

mean, at least when its down in black and white you can read it, you can 

reread it at your own time and leisure, you can digest it, you can, you 

know, I prefer stuff done the old fashioned way down in writing” (Astin et 

al., 2008, s. 328). 

 

Av denna anledning upplevdes skriftlig information vara ett värdefullt komplement till den 

muntliga informationen. Skriftlig information upprepade den muntliga informationen och det 

gavs möjlighet att kunna läsa den i lugn och ro flera gånger. Däremot uppskattades inte 
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information via dator, speciellt inte av äldre (Astin et al., 2008; Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2007; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003).  

Personcentrerad information upplevdes vara värdefull 

Den givna generella informationen ansågs vara omfattande och viktig, men det upplevdes 

kunna vara svårt att förstå vad som var relevant, användbart och viktigt för just dem. 

Informationen upplevdes som opersonlig och efter utskrivning var det svårt att använda den 

generella informationen till de specifika problem som uppstod hemma (Hanssen et al., 2005; 

Junehag et al., 2014; Kristofferzon et al., 2007).  

 

 ”The information was all right, although it was of a general nature. I 

guess it has to be likte this since it is supposed to suit all” (Hanssen et al., 

2005, s.39). 

 

Personer som under sjukhusvistelsen fick före- och efterbilder på angiografin upplevde att det 

gjorde ett starkt intryck som bevis på att hjärtinfarkten verkligen inträffat. Bilden gjorde ett 

starkt intryck eftersom det var individuellt utformat (Astin et al., 2008). De som var nöjda 

med den givna informationen beskrev att läkaren satt ner med dem och gav individualiserad 

information. Personerna fick då även svar på alla sina frågor (Hanssen et al., 2005). Det 

upplevdes vara viktigt att informationen skulle vara ärlig och icke-dömande gentemot dem. 

Personerna poängterade att det var viktigt att informationen som gavs skulle vara 

lättförståelig utifrån individens egna förutsättningar. Informationen som gavs angående livet 

efter hjärtinfarkten upplevdes inte vara anpassad efter individen, utan den upplevdes fokusera 

på regler vad de kan och inte kan göra. Dessa regler upplevdes enbart fokusera på 

begränsningar och var inte anpassade till hur personerna levt innan insjuknandet i 

hjärtinfarkt, vilket upplevdes som negativt. (Astin et al., 2008).  

När informationen gavs spelade roll 

Det var delade meningar om när bästa tidpunkt för att få information var. Vissa kände att det 

var bäst i början av vårdtillfället och andra upplevde att det var bättre att få information inför 

utskrivning. En del personer beskrev att de befann sig i chock i början av vårdtillfället och 

upplevde det därför som svårt att kunna ta till sig informationen. En del såg det som en 

process, att informationen bör ges kontinuerligt under vårdtillfället (Astin et al., 2008).  Det 
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upplevdes även att informationen sällan gavs i lugn och avskild miljö, utan andra patienter 

var oftast närvarande och det var mycket ljud runtomkring (Attebring et al., 2005).  

 

Varierade upplevelser kring informationsgivarens betydelse 

Olika yrkeskategorier upplevdes ge information på olika sätt. Vissa upplevde att läkaren var 

bäst lämpad att ge information eftersom att de hade en hierarkisk syn. De upplevde också att 

läkare hade mest kunskap och att sjuksköterskor inte hade tillräckligt med kunskap för att 

kunna fungera som en informationskälla. Under sjukhusvistelsen upplevde personerna att 

tiden med läkaren var begränsad och saknade kontinuitet, samt att informationen upplevdes 

fokusera enbart på mediciner. Läkaren upplevdes även ofta vara stressad och sakna 

medkänsla för personerna. Sjuksköterskorna upplevdes spendera mer tid med personerna och 

tillgängligheten gjorde att de ansågs vara bättre för att kunna ge information. Sjuksköterskor 

upplevdes även kunna föra en enklare och bättre dialog än läkare. Vissa menade att 

huvudsaken var att informationen var noggrann, konsekvent och lättförståelig oavsett vem 

som gav informationen (Astin et al., 2008; Attebring, Herlitz & Ekman, 2005; Kristofferzon 

et al., 2007). 

Informationen gav stöd och trygghet 

De personer som fått en läkares uttalande om sitt hälsotillstånd och prognos upplevde att det 

gav trygghet inför utskrivning. Uttalandet gav dem en känsla av kontroll för att kunna sätta 

egna gränser för vad de kan och inte kan göra. Efter utskrivning upplevdes det som viktigt att 

få bli undersökt av en läkare. Undersökningen och informationen upplevdes kunna minska 

den osäkerhet som fanns angående hjärtats status och hur omfattande skadorna på hjärtat var. 

De som deltog i rehabiliteringsprogram upplevde att det gav dem trygghet, uppmuntran och 

stöd till att kunna göra livsstilsförändringar (Attebring et al., 2005; Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2008). Personer som deltog i hjärtinformationsträffar upplevde att informationen 

som gavs där var stödjande och bidrog till en djupare insikt i varför de insjuknat i hjärtinfarkt. 

Andra sätt som upplevdes stödja lärandet om sitt tillstånd var genom film och hjärtmodeller 

(Astin et al., 2008; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). De som gjorde återbesök hos en 

sjuksköterska upplevde att de var nöjda med uppföljningen. Informationen och stödet som de 

fick från sjuksköterskan var den största anledningen till varför de var nöjda. Andra upplevde 

missnöje med uppföljningen då de inte fick information om sina test- och provsvar, vilket 
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bidrog till en känsla av bristande stöd från sjukvårdspersonal (Junehag, Asplund & Svedlund 

(2014). 

Saknar tillräckligt med information  

Många upplevde att de inte fått tillräckligt med information från sjukvårdspersonal. De 

uttryckte att de behövde mer information om symtom, känslor, hjärtats status, behandling och 

rehabilitering. Det beskrevs även att de saknade tillräcklig information om medicinerna som 

de fått utskrivna och ville veta mer om vad medicinerna hade för effekt, hur de påverkade 

kroppen, vilka biverkningar som skulle kunna uppstå samt hur länge behandlingen skulle 

förväntas pågå. Personerna ville även få information om alternativa behandlingsmetoder som 

exempelvis naturläkemedel (Hanssen, Nordrehaug & Hanestad, 2005; Kristofferzon et al., 

2008; Ostergaard Jensen & Petersson, 2003; Roebuck, Furze & Thompson, 2001). Det 

upplevdes vara viktigt att få detaljerad information angående omfattningen och 

konsekvenserna av skadorna på hjärtmuskulaturen. De som inte fick information om 

skadorna upplevde att det bidrog till en känsla av oro. En dialog med läkare angående 

följderna av hjärtinfarkten och hur de olika behandlingarna skulle kunna påverka dem 

upplevdes vara viktig (Astin et al., 2008; Attebring et al., 2005). Information om hur en ny 

hjärtinfarkt skulle kunna kännas igen och hur stor sannolikheten är att återinsjukna var ett 

högprioriterat område.  Det som upplevdes som allra viktigast var att få information om hur 

personerna skulle kunna gå till väga för att minska risken att återinsjukna (Astin et al., 2008; 

Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). 

 

”I feel that I have not really talked with any doctor that has described 

more preciesly where my infarction is located, what I shall do in my life 

and what is suitable for me. I need to discuss these things with somebody.” 

(Attebring et al., 2005, s.157.) 

 

Inför utskrivning upplevdes det som svårt att få tillräckligt med information om eventuella 

problem som skulle kunna uppstå hemma. Sjukvårdspersonalen upplevdes inte vara 

uppmärksamma personernas outtalade informationsbehov som exempelvis vem de skulle ta 

kontakt med efter utskrivning vid eventuella problem (Astin et al., 2008; Hanssen et al., 

2005; Kristofferzon et al., 2007). Vid utskrivning fick de information om livsstilsförändringar 

som de borde göra för att minska risken att insjukna i en ny hjärtinfarkt. Däremot upplevde 

dem att de inte fick någon information om hur de skulle kunna gå till väga för att genomföra 
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dessa förändringar. Speciellt uttrycktes ett behov om mer information angående mat och 

dietförändringar, samt upplevdes det som viktigt att få diskutera detta med sjukvårdspersonal 

(Astin et al., 2008; Junehag et al., 2014).  

 

Efter utskrivning upplevdes det finnas ett behov av ytterligare information och stöd. 

Eftervården upplevdes vara begränsad och det var svårt att få tillräckligt med hjälp. Många 

hade obesvarade frågor, vilket gjorde att personerna kände sig osäkra på hur de skulle kunna 

återgå till vardagen. De ville veta hur de skulle gå till väga för att kunna anpassa sig till de 

fysiska och psykiska följderna av hjärtinfarkten. Många kände osäkerhet om hur den fysiska 

kapaciteten påverkats av insjuknandet. Flera upplevde även att information om vilka aktiviter 

som var hälsosamma eller kunde vara skadliga för dem saknades. Huruvida infarkten skulle 

kunna påverka framtida aktiviteter och arbete var ett annat ämne som personerna upplevde att 

de inte fått tillräckligt med information om. Sjukvårdspersonalen hade inte givit någon 

information angående de psykologiska följder som skulle kunna uppstå, eller att en normal 

reaktion efter insjuknandet var att känna oro (Fredriksson-Larsson, Alsen & Brink, 2013; 

Hanssen et al., 2005; Junehag et al., 2014; Roebuck et al, 2001). Många personer beskrev att 

de hade fått rådet att ”ta det lugnt ” men var osäkra på vad det faktiskt innebar i praktiken. 

Personer i arbetsför ålder upplevde bristande information angående arbete och arbetsmiljö. 

De kände sig osäkra om och när de skulle kunna börja arbeta och upplevde ett behov av att få 

diskutera detta med sjukvårdspersonal. Vissa personer upplevde att den stressiga miljön på 

deras arbetsplats kunde ha varit en bidragande faktor till varför de insjuknat i hjärtinfarkt. 

Därför uppfattades rådet att ”ta det lugnt” som svårt att för dessa personer att kunna relatera 

till (Astin et al., 2008; Attebring et al., 2005). Även efter utskrivning upplevdes det vara 

viktigt att få bli undersökt av en läkare för att på så vis kunna få information angående 

omfattningen av skadorna på hjärtat. Att inte få tillräcklig information om detta gjorde att 

personerna kunde känna sig osäkra på sitt hälsotillstånd (Attebring et al., 2005). 

 

”I need to know if my heart is good enough so that I am able to do the 

things I want to do. So that there will not be any other problems. They 

opened two veins,but what about the rest? Are they all right? Not knowing 

is very worrying.” (Attebring et al., 2005, s. 157).   
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Efter utskrivning upplevdes det vara för lång tid till uppföljning och i väntan på 

uppföljningen saknade de någon som kunde svara på frågor som uppstått när de kommit hem. 

En känsla av övergivenhet upplevdes när de inte hade någon som kunde svara på frågor. Som 

en följd av detta gick många till sin husläkare i ett försök att få mer information och svar på 

sina frågor (Fredriksson-Larsson et al., 2013; Hanssen et al., 2005; Kristofferzon et al., 2007; 

Roebuck et al., 2001). Personer som upplevde fatigue till följd av hjärtinfarkten upplevde att 

sjukvårdspersonalen inte hade tillräcklig kunskap om detta och kunde därför inte informera 

och svara på frågor. Detta gjorde det svårare för personerna att kunna hantera sin situation 

och de upplevde att de blev lidande (Fredriksson-Larsson et al., 2013).  

 

Fått otydlig information 

Personerna upplevde att sjukvårdspersonalen förmodligen försökte att informera dem, men 

att informationen kunde vara svår att förstå och ta till sig eftersom de använde sig av för 

mycket fackspråk. Informationen var även svår att förstå när personalen upplevdes vara 

stressad (Attebring et al., 2005). Given information och rekommendationer angående 

livsstilsförändringar kunde i vissa fall leda till oro och oklarheter. Exempelvis gavs 

information om hur viktigt det var att kontrollera sitt kolesterolvärde, men ingen information 

om vad det var och varför det var viktigt att kontrollera (Roebuck, et al., 2001). Personerna 

upplevde att informationen given av läkare och sjuksköterska kunde vara motstridig. Den 

motstridiga informationen bidrog till förvirring angående sjukdomstillståndet (Attebring et 

al., 2005). Ett exempel på detta är en kvinna som blev återinskriven på sjukhus inom 48 

timmar efter utskrivning. Hon hade fått nitroglycerinspray utskrivet, men fått information att 

hon troligen inte skulle behöva använda det. Denna motstridiga och otydliga information 

gjorde att hon sökte vård igen (Astin et al., 2008). 

 

”I would have used the glycerine trinitrate spray but, they always 

prescribe and she said, the sister said, I don´t think you´ll need that now, I 

don´t know why it goes into your head but it does” (Astin et al., 2008, s. 

328) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats valdes för studien då Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) menar att 

den är bäst lämpad för att studera människors upplevelser. För att samla in data kan 

dokument, dialoger, dagböcker eller intervjuer användas (ibid). En litteraturstudie valdes som 

metod, vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär att granska och sammanställa 

befintlig litteratur. En intervjustudie hade varit lämplig för att besvara syftet men valdes bort 

då Olsson och Sörensen (2011) menar att det kan störa verksamheten i hälso- och sjukvården 

samt att tiden för ett examensarbete kan vara otillräcklig. En fördel med att göra en 

litteraturstudie menar Olsson och Sörensen (2011) också är att det ges tillgång till ett större 

antal informanter. 

 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att när en studie ska planeras måste en population 

väljas. I inklusionskriterierna valdes populationen män och kvinnor som insjuknat i 

hjärtinfarkt. Det sattes ingen åldersgräns för populationen och åldrarna som är representerade 

i artiklarna är 28-90 år. Detta för att få en allmän bild av personernas upplevelse då personer 

av båda könen och i alla åldrar kan insjukna. Det stora åldersspannet kan göra studiens 

resultat mindre överförbart men eftersom artiklarna tyder på samma saker bör en viss 

generalisering kunna göras. Då alla personer som är med i artiklarna har insjuknat i 

hjärtinfarkt för första gången kan denna studies resultat ge en bild av vad dessa personer 

upplever om informationen. Anledningen till att artiklarna skulle vara publicerade efter år 

2000 var för att använda så ny forskning som möjligt. Att artiklarna skulle vara tillgängliga i 

fulltext valdes eftersom att de då är mer lättillgängliga eftersom att artiklarna kan läsas direkt, 

vilket sparar tid. Även Willman et al., (2011) hävdar att det sparar mycket tid för forskarna 

att kunna få tag i artikeln med en gång via fulltext. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 

eftersom att det ansågs vara mest lättförståeligt efter modersmålet. Willman et al., (2011) 

menar att forskningslitteratur är skrivna på många olika språk, därför bör forskarna begränsa 

sig till de språk som samtliga medlemmar i gruppen behärskar. Inklusionskriteriet Europa och 

att studien skulle vara utförda i länder med liknande sjukvårdssystem som Sverige resulterade 

i studier från Danmark, Sverige, Norge, Irland och Storbritannien (SOU 2002:31). Liknande 

sjukvårdssystem valdes för att öka sannolikheten att resultatet ska kunna vara överförbart till 

svensk sjukvård. Dock kan överförbarheten vara begränsad med tanke på att det kan ha givits 
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olika information på olika sjukhus. Peer-reviewed valdes som avgränsning för att få hög 

kvalitet på artiklarna, då Willman et al. (2011) menar att de är granskade av experter inom 

området. 

 

 Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl, Karlsson (2012) skriver att dessa 

databaser är stora inom omvårdnadsområdet. Henricson (2012) menar att söka i flera 

databaser kan stärka arbetets trovärdighet. För att få kunskap i hur sökning i databaser kan gå 

till togs en bibliotekarie till hjälp. Karlsson (2012) anser att det kan vara en bra idé att lägga 

ner tid på att förstå hur en databas fungerar och att ta del av en bibliotekaries kunskap kan 

vara till god hjälp (ibid). Det gjordes fritextsökning, ämnesordsökning och manuell sökning. 

Willman et al., (2011) menar att en sökstrategi baserad enbart på fritextsökningar skulle 

kunna resultera i en för stor mängd data. Därför är det viktigt att sökningen omfattar både 

fritextord och ämnesord. Ofta hittas relevanta studier via sökningen i databaser, men bör 

kompletteras med manuell sökning (ibid). För att komma fram till relevanta sökord togs 

ämnesorden i de olika databaserna till hjälp, även artiklars nyckelord studerades. Willman et 

al., (2011) menar att sökordets betydelse bör slås upp i databasens ämnesordlista för att 

kontrollera att rätt sökord används. Karlsson (2012) beskriver att olika databaser använder 

olika ämnesord. Nackdelen med ämnesord är att det tar ett tag för ett begrepp att bli 

tillräckligt etablerat inom ett forskningsområde för att sedan bli ett ämnesord i en databas 

(ibid). Av denna anledning skiljde sig de sökorden i de olika databaserna åt.  

 

Artiklarna som valdes för kvalitetsgranskning lästes och granskades av båda författarna. Först 

lästes artiklarna enskilt och sedan diskuterades innehållet. Detta för att båda skulle vara 

delaktiga i urvalet, samt för att minska risken att artiklarna tolkades olika. 

Kvalitetsgranskningsprotokollet Bilaga H av Willman et al., (2011)  valdes (bilaga 2) 

eftersom det använts vid tidigare arbete och kändes därför bekant. Under urvalsprocessen 

uppmärksammades studiernas metod inte tillräckligt noga och därför upptäcktes det inför och 

under kvalitetsgranskningen att några artiklar var kvantitativa eller inte svarade på studiens 

syfte och av den anledningen uteslöts de. Detta fel beror troligtvis på att det är första gången 

en sådan här studie görs och detta misstag har genererat i en lärdom om att urvalsprocessen 

bör göras mer noggrant. Henricson (2012) beskriver att datainsamlingsprocessen kan 

påverkas av att det är första gången ett sådant arbete genomförs.  Artiklarna som slutligen 

valdes för analys bedömdes efter kvalitetsgranskningen ha hög kvalitét.  
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Intervjuerna i artiklarna som ligger till grund för resultatet i denna studie är utförda vid olika 

tidpunkter efter utskrivning. Det varierar från tre dagar upp till ett år efter utskrivning. Detta 

kan ha gett ett bredare perspektiv på personers upplevelse av information. Även om 

intervjuerna har utförts vid olika tidpunkter berör de flesta artiklar samma områden, vilket 

tyder på en samstämmighet.  

 

I studiens resultat ingår två artiklar skrivna av samma författare. Materialet är insamlat vid 

samma tillfälle, men studierna har olika syften. Dessutom är materialet analyserat vid två 

olika tillfällen. Detta ansågs inte vara ett problem då studierna belyste olika tidpunkter efter 

insjuknandet. Därför togs båda artiklarna med för att få ett bredare resultat.  

 

Artiklarna lästes både individuellt och gemensamt för att vara säkra på att författarna 

uppfattat artiklarna på samma sätt.  Meningsenheter valdes sedan ut i artiklarna enskilt av 

båda författarna för att sedan jämföras och diskuteras. Efter diskussion valdes de 

meningsenheter ut som båda författarna ansåg svara på studiens syfte, detta för att få fram så 

relevanta meningsenheter som möjligt. Diskussionen underlättade detta arbete eftersom båda 

författarna ifrågasatte varandras meningsenheter. Översättning, kondenseringen och 

kodningen gjordes gemensamt av båda författarna under diskussion för att öka arbetets 

trovärdighet. Meningsenheterna översattes från engelska till svenska under kondenseringen. 

För att undvika fel vid översättning har tveksamma ord slagits upp i lexikon för att minska 

risken för feltolkning. Dessa steg lästes igenom av handledaren innan kategoriseringen 

påbörjades. Henricson (2012) skriver att detta kan stärka trovärdigheten i resultatet. Eftersom 

resultatet spretande upplevdes det som svårt att få ihop kategorier, därför bearbetades 

kategoriernas namn flera gånger och underkategorier tog fram för att göra arbetet med tydligt 

och lättläst. Det slutgiltiga resultatet skrevs sedan ihop gemensamt av båda författarna.   

Resultatdiskussion 

Resultatets huvudfynd är att de flesta personer upplevde att de fick otillräcklig information. 

Områden där informationen upplevdes vara bristande var bland annat om mediciner och 

symtom. Även Smith och Liles (2007) menar att saknad av tillräcklig information om 

mediciner och symtom är vanligt. I resultatet framkom även att de saknade tillräcklig 

information om hjärtmuskelskadans omfattning, behandling, konsekvenser av behandlingen, 

rehabilitering och hur personerna kan förebygga att insjukna i en ny hjärtinfarkt. Enligt 

patientlagen (SFS 2014:821) har patienten rätt till information om sitt hälsotillstånd, förväntat 
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vård- och behandlingsförlopp och eftervård. De ska även få information om metoder för att 

förebygga sjukdom eller skada samt risken för komplikationer och biverkningar.  

 

Det framkom även i resultatet att det upplevdes som svårt att få tillräcklig information inför 

utskrivning. När de väl kommit hem uttrycktes ett behov av ytterligare information och stöd. 

Nya frågor och problem uppstod till följd av bristande information angående hur insjuknandet 

påverkat hälsotillståndet. Personerna kände sig osäkra på vilken aktivitetsnivå som var 

lämplig utan att vara skadlig för dem. Fors, Dudas och Ekman (2014) beskriver att patienter 

som insjuknat i hjärtinfarkt ofta känner sig oroliga och undrar vad som ska hända och vad de 

kommer att känna efter utskrivning. Hjärtinfarkt är en omtumlande händelse och ofta uppstår 

det frågor även efter det akuta skedet (ibid). Även Decker et al., (2007) beskriver att behovet 

av information ofta är större efter utskrivning. Resultatet visade att personerna upplevde att 

det var en stor omställning att komma hem efter sjukhusvistelsen. Även Decker et al., (2007) 

och Eriksson et al., (2009) beskriver att det kan vara en stor omställning att komma hem efter 

sjukhusvistelsen. Personerna upplevde att de kan vara svårt att avgöra vilken aktivitetsnivå 

som är lämplig utan att vara skadlig för dem. Decker et al., (2007) beskriver att det kan vara 

svårt att veta vilka sysslor och aktiviteter som kan vara lämpliga att utföra med tanke på att 

hälsotillståndet är förändrat. Eriksson et al., (2009) menar för att kunna återvända till en 

normal vardag är det viktigt att få information om fysisk aktivitet, medicin och känslor som 

kan uppstå. Information är viktigt för att kunna förstå sin situation och vad som har hänt 

(ibid). Resultatet visade även att brist på information och obesvarade frågor gjorde att 

personer sökte hjälp hos sin husläkare. Henderson och Zernike (2001) framhäver att 

sjukvårdspersonal bör vara medveten om att personer som skrivs ut med lite eller ingen 

information är osäkra på hur de ska förhålla sig till sitt nya hälsotillstånd, vilket gör att de 

ofta söker vård igen. Som sjukvårdspersonal är det därför viktigt att försöka identifiera 

patientens behov och önskan av information. Det är viktigt att se individen och inte 

diagnosen och utifrån det sätta upp mål och då ha i åtanke hur personen levde sitt liv innan 

insjuknandet. 

 

I resultatet framkom det att de flesta personerna föredrog att få informationen muntligt av 

sjukvårdspersonal. Den omvälvande händelsen och den korta vårdtiden upplevdes kunna vara 

en möjlig barriär till att ta till sig muntlig information. Hjärt-Lungfonden (2014) beskriver att 

vårdtiden vid en hjärtinfarkt har sjunkit till att i snitt vara 3-5 dagar. Stenestrand (2010) 

menar att detta beror på att effektivare metoder och behandlingar har utvecklats. Skriftlig 
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information upplevdes som ett viktigt komplement, då informationen kunde läsas upprepade 

gånger och fanns lätt till hands. Även Decker et al., (2007) framhåller att skriftlig information 

är viktig, eftersom att det vid muntlig information alltid finns risk för feltolkning och att 

informationen glöms bort. I resultatet framkom det delade meningar om när bästa tidpunkt för 

att få information var. En del upplevde att det var bäst i början, andra i slutet av vårdtillfället 

och en del att det bör ges kontinuerligt. Enligt Socialstyrelsen (2009) ska information 

förmedlas i en dialog mellan patienten och sjukvårdspersonal. Under vårdprocessen behöver 

informationen fyllas på, förtydligas, upprepas och följas upp. Kommunikationen måste få ta 

tid (ibid). Här kan ett personcentrerat förhållningssätt tillämpas för att uppnå en så god vård 

som möjligt. Ekman et al., (2014) beskriver att vid personcentrerad vård ska ett partnerskap 

skapas mellan sjukvårdspersonal och patient som ska bygga på ömsesidig respekt för 

varandras kunskap. Berg och Danielson (2007) menar att ett sådant partnerskap bidrar till att 

öka patientens välbefinnande. Lidén och Svensson (2014) menar att patienten ska vara en 

delaktig partner när vården planeras och genomförs, patienten ska inte enbart bli en passiv 

mottagare. Som sjukvårdspersonal är det därför viktigt att anpassa sättet att ge information 

efter personen.  

 

 Resultatet visade att få information från sjukvårdspersonal angående sin prognos och sitt 

hälsotillstånd ingav trygghet hos personerna. Det bidrog även till att personerna kände sig 

mer nöjda med den vård de fått.  De personer som inte fick information om skadorna på 

hjärtat upplevde att det genererade i en känsla av oro. Även Condon och McCarthy (2006) 

och Oterhals et al., (2006) påpekar att om patientens informationsbehov tillgodoses ger det 

nöjda och trygga patienter.  

 

Resultatet visade att många fått information om att de bör göra livsstilsförändringar för att 

minska risken att återinsjukna. Många uttryckte att det behövdes mer information och råd 

från sjukvårdspersonal om hur dessa förändringar skulle kunna genomföras. Just området 

matvanor och dietförändringar upplevdes vara en stor del av dessa livsstilsförändringar och 

det önskades att få diskutera detta med personal. Även Galdeano, Furuya, Rodrigues, Dantas 

och Rossi (2014) beskriver att informationen personer som insjuknat i hjärtinfarkt får 

angående matvanor kunde upplevas vara svår att förstå. Informationen var inte tillräcklig för 

att personerna skulle förstå varför kostförändringar är viktigt i sjukdomsförebyggande syfte 

(ibid). För att kunna ge information bör sjukvårdspersonal enligt Ekman et al., (2014)  i 

samtalet tänka på att patienten är expert på sin egen upplevelse och vardag. Lidén och 
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Svensson (2014) poängterar att patientens eget ansvar för sin hälsa och sitt liv ska ses som en 

förutsättning i planering av vården. I resultatet framkom det att personerna upplevde att de 

ville ha information om varför just de insjuknade i hjärtinfarkt. Även Alsén et al., (2008) och 

Fors et al., (2014) menar att många patienter vill ha hjälp med att identifiera faktorer till 

varför de insjuknat och hur de ska kunna förändra dessa livsstilsfaktorer. Ekman et al., (2014) 

menar att sjukvårdspersonal ska vara lyhörd för att kunna bli medveten och identifiera 

personens, vilja, behov, motiv och resurser för att ha möjlighet till att kunna ge bra 

information anpassad efter individen. Resultatet visade att personerna upplevde ett behov av 

att diskutera hur livsstilsförändringar ska kunna göras med personal. Det visade även att 

personerna upplevde att de behövde ha ytterligare information efter utskrivning för att kunna 

anpassa sig till vardagen och följderna efter hjärtinfarkten.  Kilonzo och O’Connell (2011)  

menar att information om sekundärprevention inte är något som patienterna prioriterar i det 

akuta skedet eftersom att de då är så överväldigade av den akuta händelsen. Just då är de så 

fokuserade på om och hur de ska kunna återhämta sig (ibid). Resultatet visade att personerna 

inte fått någon information om att känna sig orolig efter insjuknandet är normalt, vilket Alsén 

et al., (2008) menar kan leda till nedsatt motivation för att kunna göra livsstilsförändringar. I 

det preventiva arbetet är det viktigt som sjukvårdspersonal att försöka motivera personerna 

till livsstilsförändringar utifrån individens förutsättningar. För att kunna göra detta behövs en 

dialog med personen om vad de har för behov och vilja för att därefter kunna ge tillräcklig 

information. 

 

I resultatet framkom det att personerna upplevde att informationen som de fått kunde vara 

otydlig. Vissa upplevde också att informationen kunde vara svår att förstå eftersom att 

språket inte var anpassat för dem. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska informationen 

anpassas till personens individuella förutsättningar. Den som ger information ska även 

försäkra sig om att den mottagande personen har förstått innehållet och betydelsen av 

informationen (ibid). Även Decker et al., (2007) menar att det är viktigt att språket anpassas 

till individen och att fackspråk inte bör användas av sjukvårdspersonal. Vidare i resultatet 

framkom det ett behov av att informationen bör anpassas mer efter individens situation och 

olika förutsättningar. Generell information upplevdes som bra, men kunde vara svår att 

relatera till. Decker et al., (2007) framhäver att patienter vill ha information som är mer 

anpassad efter deras situation och egenskaper. Klar och tydlig information utifrån individens 

förutsättningar upplevdes vara viktig för att undvika oklarheter angående vad de kan och inte 

kan göra (ibid). Enligt Socialstyrelsen (2009) befinner sig en patient i ett beroendeförhållande 
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till sjukvårdspersonal. En patient är beroende av personalens kompetens och kunskap. Därför 

är det viktigt att sjukvårdspersonalen genom individuellt anpassad information förmedlar 

kunskap om patientens hälsotillstånd (ibid). För att underlätta detta bör personcentrerad vård 

tillämpas, vilket enligt Ekman et al., (2014) innebär att utgå från personen och dess egen 

upplevelse. Sjukvårdspersonalen bör inte enbart informera patienten, utan även lyssna på 

patienten och personens egen berättelse ska enligt Ekman et al., (2014) var utgångspunkten 

för sjukvårdspersonalen. Lidén och Svensson (2014) beskriver att det är viktigt att se 

personen bakom den medicinska diagnosen, vilket kan underlätta att rätt information ges. 

Vidare i resultatet framkom det att om läkaren satt ner och gav individualiserad information, 

samt svarade på frågor genererade det i nöjda patienter. Även Decker et al., (2007) menar att 

individuell information samt en diskussion om patientens situation är en bidragande faktor till 

nöjda patienter. Berg och Danielsson (2007) beskriver att det är viktigt för patienter att bli 

sedda, bekräftade och att de får vara delaktig i sin egen vård. När information ges bör 

sjukvårdspersonal tänka på att försäkra sig om att personen förstår det som sägs. För att 

underlätta informationsprocessen är det därför av vikt att försöka tillämpa ett personcentrerat 

förhållningssätt och utgå från vad det är för information personen vill ha. 

Slutsats  

Personer som insjuknat i hjärtinfarkt upplever att de får bristande information om sitt 

hälsotillstånd och livet efter. Därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen ger information 

anpassad efter individens förutsättningar. Ett personcentrerat förhållningssätt bör därför 

tillämpas i det kliniska vårdarbetet. Med individen som utgångspunkt underlättar det för 

sjukvårdspersonal att kunna ge bättre anpassad information. Detta kan i sin tur öka 

förutsättningarna för personerna att anpassa sig till sitt nya hälsotillstånd och göra att de 

känner trygghet. Bra information minskar risken för missförstånd, men även att personerna 

söker vård igen på grund av okunskap. Studiens resultat skulle kunna bidra med en ökad 

förståelse om hur viktigt det är att patienterna verkligen får den information som de har 

behov av. Resultatet skulle även kunna bidra till en djupare förståelse till varför ett 

personcentrerat förhållningssätt ska tillämpas när information ges. Utifrån denna studies 

resultat skulle vidare studier kunna göras för att belysa hur personcentrerat förhållningssätt 

ska kunna tillämpas när information ska ges. Med tanke på det snabba vårdförloppet idag för 

personer som insjuknat i hjärtinfarkt är det viktigt att få fram strategier för hur 
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sjukvårdspersonalen ska kunna behålla ett personcentrerat förhållningssätt när information 

förmedlas. 
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S5 

2 2 1 1 
+ 1 
relaterad 
+ 1 från 
referenslist
a  

3 

S 7 Fritext Experience 464704 0 0 0 0 

S 8 Fritext ”Following 
myocardial 
infarction” 

2201 0 0 0 0 

S 9 English S7 AND S8 47 47 4 2 1 

S 10 Fritext, 
English 

Experiences 
following acute 
myocardial 
infarction 

34 34 3 1 1 

S 11 MeSH 
English 

"Coronary Artery 
Disease/nursing" 
 

56 0 0 0 0 

S 12 Fritext 
English 

Rehabilitation 317455 0 0 0 0 

S 13 English S11 AND S12 16 16 3 1 0 

S 14 Fritext  
English 

Consequences  162787 0 0 0 0 

S 15 Fritext 
English 

Experiences after 
myocardial 
infarction 

183 0 0 0 0 

S 16 English S14 AND S15  7 7 3 2 
+ 1 från 
referenslist
a 

1 
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Bilaga 2. Granskningsprotokoll Bilaga H. 

Protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier ur Willman, A., Stoltz, P., & 
Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad, en bro mellan forskning & klinisk 
verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
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Bilaga 3. Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Astin, F., Closs, S.J., McLenachan, 
J., Hunter, S. & Priestley, C. / 2008 
/ Storbritannien 

The information needs of 
patients treated with 
primary angioplasty for 
heart attack: An 
exploratory study 

 
Semistrukutrerade 
intervjuer  

29 män och kvinnor, 36-83 år. 
Intervju 3-12 dagar efter utskrivning 

Hög 

Attebring, M., Herlitz, J. & Ekman, 
I. / 2005 / Sverige 

Intrusion and confusion – 
the impact of medication 
and health professionals 
after acute myocardial 
infarction 

 
Djupintervjuer 
 

8 kvinnor och 12 män, 34-79 år.  
Intervju 7,5 veckor efter utskrivning. 

Hög 

Fredriksson Larsson, U., Alsen, P. 
& Brink, E. / 2013 / Sverige 

I´ve lost the person I used 
to be – Experiences of the 
consequenses of fatigue 
following myocardial 
infarction 

 
Öppna intervjuer 

5 kvinnor och 13 män, 42-75 år. 
Intervju 2 månader efter utskrivning. 

Hög 

Hansen, T., Nordrehaug, J. & 
Hanestad, B. / 2005 / Norge 

A qualitative study of 
theinformation needs of 
acute myocardial 
infarction patients, and 
their preferences for 
follow-up contact after 
discharge 

 
Fokusgrupper 

2 kvinnor och 12 män, 42-69 år. 
Intervju 3-5 månader efter 
utskrivning. 

Hög 

Junehag, L., Asplund, K., & 
Svedlund, M. /2014/Sverige 

A qualitative study: 
Perceptions of the 
psychosocial 
consequences and access 
to support after an acute 
myocardial infarction. 

 
Individuella intervjuer 

6 kvinnor och 14 män, 46-73 år. 
Intervju 1 år efter utskrivning. 

Hög 

Kristofferzon, M-L., Löfmark, R. 
& Carlsson M. / 2007 / Sverige 

Striving for balance in 
daily life: experiences of 
Swedisch women and 
men shortly after a 
myocardial infarction 

 
Semistrukturerade 
intervjuer  

20 kvinnor och 19 män, 47-90 år. 
Intervju 4-6 månader efter 
utskrivning. 

Hög 
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Kristofferzon, M-L., Löfmark, R. 
& Carlsson M. /2008 / Sverige 

Managing consequences 
and finding hope – 
experiences of Swedish 
women and men 4-6 
months after myocardial 
infarction 

 
Semistrukturerade 
intervjuer 

20 kvinnor och 19 män, 47-90 år. 
Intervju 4-6 månader efter 
utskrivning. 

Hög 

Ostergaard Jensen, B., & Petersson, 
K. /2003/ Danmark 

The illness experiences of 
patients after a first time 
myocardial infarction. 

Semistrukturerade 
intervjuer 

8 kvinnor och 22 män, 41-80 år.  
Intervju 3 dagar efter utskrivning och 
17 veckor efter utskrivning. 

Hög 

Roebuck, A., Furze, G. & 
Thompson, D. / 2001 / 
Storbritannien 

Health-related quality of 
life after myocardial 
infarction: an interview 
study 

 
Semistrukturerade 
intervjuer 

31 kvinnor och män, 28-74 år. 
Intervju 6 veckor efter utskrivning. 

Hög 

 

 


