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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Hjärtinfarkt kan vara en av de ledande dödsorsakerna i världen, då cirka sju 
miljoner människor avlider varje år. Patienter kan uppleva det som skrämmande och 
obegripligt att insjukna i hjärtinfarkt. En upplevelse av depression och rädsla kan vara vanligt 
bland patienter som insjuknat i en hjärtinfarkt. Det kan vara av vikt att sjuksköterskan i mötet 
med patienten som insjuknat i en hjärtinfarkt utgår ifrån patientens egna upplevelser och 
erfarenheter.   
Syfte: Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelse av mötet med 
sjuksköterskan under vårdtiden på sjukhus efter en hjärtinfarkt. 
Metod: En litteraturstudie gjordes med information hämtad från vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats. En analys baserad på Granheim och Lundmans tolkning av Krippendorffs 
innehållsanalys utfördes. 
Resultat: Efter analysen av artiklarna framkom fyra kategorier. Relationens betydelse som 
var av vikt för patienterna då det kunde leda till en känsla av delaktighet. Patienterna kunde 
uppleva en känsla av välbefinnande om de blev sedda som individer. Kommunikationens 
betydelse upplevdes av patienterna vara viktigt, då de kunde skapa en dialog med 
sjuksköterskan. Informationens betydelse upplevdes som viktig för patienterna för att öka 
förståelsen om deras hjärtinfarkt. 
Slutsats: Patienter upplevde att mötet med sjuksköterskan grundade sig på relationen till 
sjuksköterskan. Välbefinnandet ansågs hos många patienter vara viktigt att uppnå. Hur 
kommunikationen utfördes ansågs viktigt för patienter. Informationen som sjuksköterskan 
delade med sig av ansågs betydande för patienter. 
 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, mötet, omvårdnad, patient, patienters upplevelse, sjukhus.    
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Inledning 

Det kan vara viktigt att patienter känner att deras integritet blir bevarad i ett möte med 

sjuksköterskan. Det kan ses som viktigt att sjuksköterskan bemöter alla patienter på ett 

respektfullt sätt och försöker bevara patienternas värdighet, därigenom har alla patienter rätt 

till en jämlik omvårdnad (International Council of Nurses [ICN:s] 2014). 

 

Patienter med hjärtinfarkt kan uppleva brister i mötet med sjuksköterskan under vårdtiden på 

sjukhus, då patienter kan uppleva att de inte får rätt vägledning angående hur deras 

omvårdnad samt återhämtningsfas fungerar (Wiles, 1998). Nakano, Mainz och Lomborg 

(2008) beskriver att patienter som insjuknat i hjärtinfarkt kan känna att dem är i ett behov av 

information om deras omvårdnad och behandling, det kan innefatta mängden av information 

och hur mycket patienterna blir involverade i omvårdnaden. Patienter med hjärtinfarkt kan 

uppnå en tillfredsställelse av information och delaktighet genom ett bra möte samt en god 

relation till sjuksköterskan (Nakano et al., 2008). Därför kan det upplevas vara viktigt att ta 

reda på hur patienter med hjärtinfarkt upplever mötet med sjuksköterskan. Socialstyrelsen 

(2013) betonar vikten av fortsatt forskning och nya uppdateringar av riktlinjerna inom 

hjärtsjukvården. Wiles (1998) beskriver att fortsatt forskning om patienters upplevelser 

angående deras insjuknande i hjärtinfarkt, deras vårtid på sjukhuset och mötet med 

sjuksköterskan kan i en större grupp av människor vara aktuellt. 

 

 Nakano et al., (2008) beskriver att det kan upplevas att sjuksköterskan inte har tillräckligt 

med kunskap om patienters upplevelser i mötet med sjuksköterskan, vilket skulle kunna leda 

till att sjuksköterskan inte fokuserar på patientens individuella behov i omvårdnaden och 

istället fokuserar sjuksköterskan på läkarens medicinska åtgärder i behandlingen av patienter 

med hjärtinfarkt. När patienter känner att sjuksköterskan inte ser dem som individer skulle det 

kunna leda till att patienterna undanhåller sina personliga tankar och upplevelser. Det skulle 

kunna leda till brister i mötet och att sjuksköterskan får svårare att förstå hur patienterna mår 

(Nakano et al., 2008). Därför kan det upplevas viktigt att undersöka patienters upplevelse av 

mötet med sjuksköterskan, vilket skulle kunna resultera i att sjuksköterskan lättare förstår 

patienters upplevelser. 
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Bakgrund 

World Health Organisation [WHO] (2013) betonar att hjärtinfarkt skulle kunna vara en av de 

ledande dödsorsakerna i världen, då cirka sju miljoner människor avlider varje år på grund av 

en hjärtinfarkt. Vidare beskrivs att över hela världen förekommer det 32,4 miljoner 

insjuknande i hjärtinfarkt varje år. Det skulle kunna vara en ökad risk för patienter som 

insjuknat i hjärtinfarkt vid tidigare tillfälle att återigen insjukna i en hjärtinfarkt (WHO, 

2013). Wood (1998); Wiles (1998) betonar att en av de ledande dödsorsakerna är 

hjärtsjukdomar i de industrialiserade länderna. WHO (1993) beskriver att det kan vara viktigt 

för en sjuksköterska att inneha kunskap om omvårdnaden till patienter med hjärtinfarkt för att 

kunna hjälpa patienterna återvända till samhället och det liv de hade innan insjuknandet.  

 

Patienter som insjuknat i en hjärtinfarkt skulle kunna vara i behov av hjälp, genom en 

interaktion med sjuksköterskan som skulle kunna innebära uppmuntran, ett skapande av 

trygghet samt hjälp att finna en vilja och styrka till patienterna med en hjärtinfarkt så de 

skulle kunna återfå sin hälsa (Ostegaard Jensen & Petersson, 2003). 

 

Hjärtinfarkt  

Persson (2003) beskriver att ett insjuknande i en hjärtinfarkt skulle kunna uppstå om 

blodflödet i ett kranskärl försämras eller blockeras vilket kan innebära att hjärtmuskeln inte 

får tillräckligt med blodförsörjning. Bidragande faktorer till att en hjärtinfarkt skulle kunna 

uppstå kan vara spasm i något av hjärtats kranskärl, blodpropp eller åderförkalkning vilket 

skulle kunna medföra att blodflödet i hjärtat blir hävt (Persson, 2003). Andra bidragande 

faktorer till ett insjuknande i en hjärtinfarkt kan vara ålder, kön, hög kolesterolhalt, låg fysisk 

aktivitet, övervikt, högt blodtryck, diabetes eller stresspåverkan (Ysuf, Reddy, Ounmuu & 

Anand, 2001). Carney, Blumenthal, Catellier, Freedland, Berkman, Watkins, Czajkowski, 

Hayano och Jaffe, (2003) nämner att depression och brist på socialt stöd skulle kunna öka 

mortaliteten hos patienter efter ett insjuknande i en hjärtinfarkt. 

 

Persson (2003) beskriver att de symtom som skulle kunna uppstå hos patienter med en 

hjärtinfarkt kan vara smärta samt en ihållande tyngdkänsla över bröstet. Andra symtom kan 

vara yrsel, andnöd, illamående, kräkningar, temperaturstegring, höga infektionsvärden, 

pulsstegring eller arytmier (Persson, 2003). Isaksson, Brulin, Eliasson, Näslund och Zingmark 
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(2011) beskriver att bröstsmärta kan vara ett vanligt förekommande symtom hos patienter 

med en hjärtinfarkt. Smärta beskrivs även kunna uppstå i ryggen, käken, nacken eller i övre 

delen av buken hos patienter med hjärtinfarkt (Isaksson, Brulin, Eliasson, Näslund & 

Zingmark, 2011).  

 

Vårdtiden för en patient som insjuknat i hjärtinfarkt beskrivs vara upp till en veckas tid men 

kan förlängas vid behov beroende på om det uppstår några komplikationer (Socialstyrelsen, 

2013). Komplikationer som eventuellt kan uppstå är oro, nedstämdhet, kvarvarande smärtor 

eller rytmrubbningar (Persson, 2003).   

Patient 

Definitionen av patient inom vårdvetenskapen kan beskrivas genom att en människa mottar 

vård (Eriksson, 1996). En patient beskrivs vara en människa som befinner sig i en beroende 

och sårbar situation (Salmela & Lindholm, 2000). Då patienter ofta är passiva mottagare 

skulle de kunna uppleva en sårbarhet (Eriksson, 1988). 

Patienters Upplevelse 

Ostergaard Jensen och Petersson (2003) beskriver att de flesta patienter med en hjärtinfarkt 

kan uppleva att en hjärtinfarkt är något som andra människor insjuknar i och inte dem själva. 

Det skulle kunna upplevas både skrämmande och obegripligt för patienter som insjukna i 

hjärtinfarkt och många patienter kan även uppleva depression och rädsla (Ostergaard Jensen 

& Petersson, 2003). Svedlund, Danielson och Norberg (1999) beskriver att patienter som 

insjuknat i en hjärtinfarkt kan eventuellt distansera sig från sjukdomen, en förnekelse, vilket 

skulle kunna bidra till kommunikationssvårigheter.  

 

Young och Kahana (1993) beskriver att ångest kan upplevas av patienter med hjärtinfarkt då 

de kan känna en rädsla av att inte tillfriskna efter en hjärtinfarkt. Det kan även förekomma 

fysiska och psykiska påfrestningar för patienter som överlevt en hjärtinfarkt (Young & 

Kahana, 1993). Behovet av att prata med en sjuksköterska skulle kunna upplevas vara viktigt 

för patienter som insjuknat i en hjärtinfarkt (Svedlund, Danielson & Norberg, 1999). 

 

Eriksson (1991) beskriver begreppet upplevelse som människans möte med sig själv. En 

upplevelse skulle kunna vara människans hopp, önskan och längtan. Självmedvetenhet skulle 

kunna utgöra upplevelsevärden för den enskilde individen. Tolkningar av en människas 
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upplevelser kan vara svårt för en annan människa att förstå då de upplevelser den enskilda 

individen har beskrivs vara individuella. En människas upplevelse kan ses som en subjektiv 

bild av sin egen situation (Eriksson, 1991). 

 

Mötet 

Ågren Bolmsjö, Sandman och Andersson (2006) beskriver att för ett möte skulle kunna 

uppstå kan det vara viktigt med en ömsesidighet och kommunikation, verbal eller icke verbal. 

Patientens möte med sjuksköterskan kan innefatta stöd, vägledning, information givning och 

hjälp vid beslutsfattande (De Bal, Dierckx de Casterle, De Beer & Gastmans, 2006). Eriksson 

(2002) beskriver att i mötet mellan sjuksköterskan och patienter kan både den enskildes 

handlande samt handlingar mellan båda parterna ingå. Dessa handlingar skulle kunna 

medföra en interaktion som innebär att den ena parten, ofta sjuksköterskan informerar den 

andre, patienter med hjärtinfarkt (Eriksson, 2002).    

 

ICN:s (2014) definierar information genom att sjuksköterskan för en kommunikation med 

patienter, personal och anhöriga. Det kan vara av vikt att information förmedlas på ett 

respektfullt sätt som skulle kunna uppnås genom att sjusköterskan är empatisk samt lyhörd till 

patienter med hjärtinfarkt. Vidare beskriver ICN:s (2014) att det kan vara viktigt att 

sjuksköterskan tar hänsyn till när information ska ges samt vad informationen bör innehålla 

och det skulle kunna ges både individuellt och i grupp till patienter med hjärtinfarkt. 

Information beskrivs genom att den skulle kunna anpassas efter varje patients individuella 

behov (ICN:s, 2014).  

 

Friberg, Pilhammar- Andersson och Bengtsson (2005) belyser att information kan vara en 

betydande faktor i omvårdnadsarbetet inom ramen av sjuksköterskeyrket. Information skulle 

kunna vara informell och formell vilket kan innebära en spontan eller planerad information 

till patienter med hjärtinfarkt (Friberg, Pilhammar- Andersson & Bengtsson, 2005). För att ett 

informationsbyte ska kunna ske kan det vara av vikt att det utspelas en 

tvåvägskommunikation mellan sjuksköterskan och patienter (Lee & Garvin, 2005).  

 

Vägledning i mötet med sjuksköterskan skulle kunna möjliggöra en delaktighet i behandling 

och vård för patienter med hjärtinfarkt, det kan även innefatta undervisning samt information 

givning till patienter och anhöriga (ICN:s, 2014). Vägledning skulle kunna innebära att 
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sjuksköterskor försöker påverka patienternas val genom att influera dem (Eriksson, 2002). 

Ostegaard Jensen och Petersson (2003) beskriver att det skulle kunna vara viktigt att 

sjuksköterskan i mötet med patienten som insjuknat i en hjärtinfarkt utgår ifrån patientens 

egna upplevelser och erfarenheter. Wiles (1997) beskriver att mötet mellan patienter som 

insjuknat i en hjärtinfarkt och sjuksköterskan skulle kunna innebära stöd till patienten. Det 

kan vara av vikt att sjuksköterskan har sociala kunskaper och empati i mötet med patienter 

som insjuknat i en hjärtinfarkt (Wiles, 1997).  

 

McCabe (2004) beskriver att patienter eventuellt kan uppleva att sjuksköterskan inte delar 

med sig av tillräcklig och förstålig information, som patienter kan vara i behov av vid 

vårdtiden på sjukhuset. Patienter skulle kunna uppleva att det inte är sjuksköterskans fel vid 

kommunikationsbrist, då patienter kan uppleva att sjuksköterskan har för mycket att göra. 

Patienter kan möjligtvis uppleva att sjuksköterskan sätter sina arbetsuppgifter före sina 

patienter (McCabe, 2004). 

 

Teoretisk referensram 

Det är en existentialistisk åskådning som Joyce Travelbee (1971) grundar sin teori på om 

omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. Enligt Travelbees teori tar människan del av 

liknande erfarenheter i samhället, dessa erfarenheter skulle kunna upplevas olika då 

människan kan ses som en unik individ. Genom en mellanmänsklig relation skulle 

omvårdnaden kunna uppnå sitt syfte. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten kan 

uppnås efter flera interaktionsfaser då den första fasen är mötet. Vid det första mötet kan 

individerna vara nya för varandra och kan ofta ha förutfattade uppfattningar och 

förväntningar av varandra, sjuksköterskans kapacitet av att kunna se patienten kan bero på 

intresset för den enskilde individen. Vidare beskriver Travelbee (1971) när sjuksköterskan 

och patienten har spenderat tid tillsammans kan det uppstå en etablerad relation där 

sjuksköterskan börjar förstå patientens upplevelse. När relationen är etablerad kan patienterna 

uppleva en närhet och trygghet. För att kunna möjliggöra en förmedling av känslor och tankar 

skulle en ömsesidig kommunikation kunna användas mellan patienten och sjuksköterskan, 

vilket skulle kunna hjälpa patienten med sin sjukdomsinsikt. Genom kommunikation kan en 

interaktion mellan patient och sjuksköterska äga rum och kommunikationen skulle kunna 

möjliggöra en mellanmänsklig relation. I mötet mellan två individer pågår en ständig 

kommunikation som kan användas för att lära känna varandra (Travelbee, 1971). 
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Syfte 

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelse av mötet med sjuksköterskan under 

vårdtiden på sjukhus efter en hjärtinfarkt. 

 

Metod 

För att få en djupare förståelse av ämnet gjordes en litteraturstudie med information hämtad 

från vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Segersten (2012) beskriver att begreppet 

kvalitativ ansats innebär att skapa en insikt i en människas livssituation. Med en kvalitativ 

design möjliggörs en förståelse för patienters upplevelse av mötet med sjuksköterskan 

(Segersten, 2012). Dahlborg Lyckhage (2012) beskriver att en litteraturbaserad studie är ett 

sätt att kunna fördjupa kunskaper i redan befintliga texter, vetenskapliga artiklar.  

 

Datainsamling 

I denna litteraturstudie söktes de vetenskapliga artiklarna i databaserna Cinahl och PubMed, 

det gjordes även manuella sökningar. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver att i 

Cinahl finns det god tillgång till omvårdnadsvetenskapliga artiklar. I sökningarna i Cinahl 

användes Cinahl Headings, som är en ämnesordlista, för att lättare få tillgång till relevanta 

träffar. PubMed inriktar sig mot medicin, omvårdnad och rehabilitering. I PubMed finns även 

en ämnesordlista som kallas för MeSH-termer, som står för Medical Subject Headings, dessa 

användes för att underlätta sökningen efter relevant litteratur (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011).  

 

Sökorden som användes var experiences, hospital, hospital care, information, myocardial 

infarction, nurse, nursing care, partnership och patient. Enligt Aveyard (2010) är användning 

av passande sökord viktigt för att erhålla relevant litteratur i databaserna. 

 

Sökorden kombinerades med de booleska termerna AND och OR. Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) beskriver att användning av de booleska termerna vid sökning kombinerar 

söktermerna och underlättar sökningarna genom att ringa in relevant litteratur. OR sattes 

mellan söktermerna för att kombinera söktermerna. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

beskriver genom att använda OR skapas ett samband mellan två eller flera söktermer och de 
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referenser som innehåller en eller alla söktermer kommer upp som träffar. Genom användning 

av sökoperatorn OR breddas sökningarna (Willman, Stolz & Bahtsevani, 2011). AND 

användes för att kombinera söktermerna och det gjordes genom att sätta AND mellan 

söktermerna. Vid användningen av AND begränsas sökningarna då denna sökoperator 

kombinerar söktermerna och de referenser som innehåller samtliga sökord kommer upp som 

träffar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

 

Urval 

Efter att ha sammankopplat sökorden fanns 419 artiklar i Cinahl varav samtliga titlar lästes 

igenom, efter att ha läst igenom titlarna var det 59 titlar som passade till syftet, de 360 titlar 

som valdes bort passade inte studiens syfte. De 59 titlarnas abstrakt lästes igenom och efter 

att ha läst alla abstrakt flera gånger var det fem artiklar som valdes ut för att 

kvalitetsgranskas. De 54 artiklar som valdes bort utgick inte utifrån patienters upplevelser 

eller utgick inte ifrån vårdtiden på sjukhuset. I PubMed fanns 802 artiklar även här lästes 

samtliga titlar igenom och det var 60 titlar som passade till syftet, de 742 titlarna som valdes 

bort passade inte studiens syfte. De 60 titlarnas abstrakt lästes och efter att ha läst alla abstrakt 

flera gånger var det två artiklar som valdes ut för att kvalitetsgranskas. De 58 artiklarna som 

valdes bort var kvantitativa eller utgick inte ifrån patienters upplevelse (Bilaga 1). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för datainsamlingen av de vetenskapliga artiklarna var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska eller svenska för att det var de språken som behärskades, 

studierna skulle vara gjorda med en kvalitativ ansats samt att artiklarna skulle utgå ifrån 

patienters upplevelse i mötet med sjuksköterskan. Det var även ett kriterium att artiklarna var 

vetenskapligt granskade. För att begränsa sökningarna och erhålla relativt aktuell forskning 

valdes artiklar från år 2000 till 2014. Exklusionskriterierna var barns upplevelse, samt de 

artiklar som handlade om vården utanför sjukhuset.  

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna i denna litteraturstudie är granskade med ett granskningsprotokoll för 

kvalitetsbedömning (Bilaga 2) baserat på Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver att syftet med att kvalitetsgranska artiklar är för att 
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öka studiens vetenskapliga kvalitet. Ett granskningsprotokoll är en typ av mall som används 

som stöd vid systematisk granskning av vetenskapliga artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani 

2011). Frågor som valdes bort i granskningsprotokollet var råder datamättnad, råder analys 

mättnad, dessa frågor valdes bort då det upplevdes svårt att finna svaret i en artikel samt att 

de kanske inte kunde ha påverkat kvalitén på artiklarna. Bedömningsmallen bestod av tolv 

frågor som besvarades med "Ja", "Vet ej" och "Nej". De frågor som besvarades Ja fick två 

poäng, vet ej fick ett poäng och Nej fick noll poäng. Hög kvalitet ansågs vara mellan 18-24  

poäng och medel kvalitet var mellan 12-18 poäng och låg kvalitet var under tolv poäng. 

Kriterierna för att artiklarna skulle vara med i denna studie var att de skulle få 18 poäng eller 

högre. De artiklar som inte uppnådde denna gräns uteslöts. Utifrån de sju artiklar som valdes 

ut ifrån databas sökningarna var det tre som uppnådde hög kvalité resterande fyra uteslöts. 

Det gjordes manuella sökningar då databassökningarna inte gav de träffar som var önskat. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver vidare att sökningar bör utökas genom att i 

tidsskrifter och artiklars referenslistor göra manuella sökningar. Utifrån de tre artiklar som 

utfanns i databassökningarna med hög kvalitet, utfanns tre nya artiklar. Det ansågs som 

pålitligt att göra manuella sökningar utifrån de artiklar som valdes ut då de hade en hög 

kvalitet. Det var två artiklar som även innehöll vårdpersonalens upplevelser, då det var tydligt 

beskrivet vad patienters upplevelser var i dessa artiklar ansågs de ändå inneha hög kvalité. De 

sex valda artiklarna som nådde upp till hög kvalité blev analyserade.  

 

Dataanalys 

Det valdes en analysmetod som passade studien för att kunna svara på syftet och fördjupa 

kunskaperna i artiklarna. Den analysmetod som användes inspirerades av Granheims och 

Lundmans (2004) tolkning av Krippendorffs innehållsanalys. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) används en innehållsanalys för att vetenskapligt analysera artiklar. Granheim och 

Lundman (2004) beskriver även att grunden till att göra en innehållsanalys är för att kunna 

fördjupa sig ytterligare i texten.  

 

De valda artiklarna lästes igenom flera gånger. Det första som gjordes i innehållsanalysen var 

att meningsenheterna som svarar på studiens syfte söktes upp ur resultatet i de valda 

artiklarna och skrevs sedan ner tillsammans för att kunna överblicka alla meningsenheter. 

Enligt Granheim och Lundman (2004) är meningsenheter ord, meningar eller stycken i texter 

som hör ihop med studiens syfte.  



 

14 
 

 

Då artiklarna var skrivna på engelska lades en översättningskolumn mellan meningsenheterna 

och kondenseringen till för att underlätta innehållsanalysen. Efter att ha översatt meningarna 

kortades meningarna ner till en kondensering. För att inte förlora någon viktig information 

lästes även originaltexten. Granheim och Lundman (2004) beskriver att en kondensering 

innebär en förkortning av texten utan borttagning av någon viktig information. Efter 

kondenseringen av meningsenheterna kodades kondenseringen av meningsenheterna. Vid 

kodningen av meningsenheterna lästes även här originaltexten för att inte förlora någon viktig 

information. Granheim och Lundman (2004) beskriver att koda meningsenheter innebär att 

med bara några få ord beskriva innebörden av kondenseringen (Granheim & Lundman, 

2004). Därefter jämfördes koderna och parades ihop med varandra vilket bildade kategorier 

och utifrån dessa kategorier byggdes resultatet.   

 

 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Översättning kondensering kod kategori 

The physical 
environment also 
played a significant 
role for a trusting 
communication. 

Den fysiska miljön 
spelar också en 
betydande roll för 
en förtroendefull 
kommunikation. 

Miljön spelar 
roll för 
förtroendefull 
kommunikation. 

Förtroendef
ull 
kommunika
tion. 

Kommunikatione
ns betydelse. 

The patients 
described being 
met with warmth 
and respect and felt 
that their 
expectations 
believs and values 
werw taken into 
account. 

Patienterna beskrev 
att dem blev 
bemötta med värme 
och respekt och att 
deras 
förväntningar, tro 
och värderingar har 
beaktats. 

Bemötta med 
värme och 
respekt.  

Värme och 
respekt 

Känna 
välbefinnande 

The experience of 
non-participation 
as lacking an equal 
relationship, lack 
of respect for the 
patient and his 
situation. 

Upplevelse av att 
inte delta är brist på 
jämlik relation, 
brist på respekt för 
patienten och hans 
situation. 

Brist på jämlik 
relation, brist på 
respekt. 

Jämlik 
relation 

Relationens 
betydelse. 

Patients also 
stressed the 
impotrance of 
information in the 
emegency phase. 

Patienterna 
betonade också 
vikten av 
information i det 
akuta skedet. 

Vikten av 
information i det 
akuta skedet. 

Vikten av 
information.

Informationens 
betydelse. 
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Resultat 

Ur innehållsanalysen av de artiklar som valdes ut framkom det att patienters upplevelse av 

mötet med sjuksköterskan grundade sig på relationens betydelse, känna välbefinnande, 

kommunikationens - och informationens betydelse.  

 

Relationens betydelse 

 

När sjuksköterskan gav patienterna med hjärtinfarkt uppmärksamhet samt respekterade 

patienternas behov och värderingar, upplevde patienterna en god relation till sjuksköterskan 

(Eldh, Ehnfors & Ekman 2006). En förtroendefull relation var grunden för en god omvårdnad 

även i den akuta fasen då sjuksköterskans närvaro var betydelsefull för patienter med 

hjärtinfarkt som hade svårt att uttrycka sig verbalt (Liljeroos, Snellman & Ekstedt, 2011). 

Patienter med hjärtinfarkt upplevde att vid brist av respekt angående deras situation uppnådde 

inte sjuksköterskan och patienten en jämlik relation (Eldh, Ehnfors & Ekman 2006). 

 

”There´s a lack of dialogue and I’m not being asked. They say we should 

have a dialogue but they only give the test results.” (Eldh, Ehnfors och 

Ekman 2006,s 49). 

 

Patienter med hjärtinfarkt upplevde att det var av vikt att bli bemötta med respekt och att 

deras integritet skulle bevaras. När sjuksköterskan påvisade kunskaper i omvårdnadsarbetet 

samt använde sig av humor skapades det en möjlighet till en öppen atmosfär som ledde till att 

patienter med hjärtinfarkt upplevde det lättare att tala om svåra ämnen. När sjuksköterskan 

var närvarande och visade intresse till vad patienterna med hjärtinfarkt hade för behov 

upplevde patienterna att det byggdes upp en god relation till sjuksköterskan. När en god 

relation hade uppnåtts upplevde patienter med hjärtinfarkt att de alltid kunde kontakta 

sjuksköterskan och att hon fanns där för dem i patienternas svåra situationer på sjukhuset 

(Liljeroos, Snellman & Ekstedt 2011).   
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”If i start to have doubts or wonder about something, all I have to do is 

call, I´ve felt that all this time. There are no problems. It´s like what some 

of the nurses say: that´s what we´re here for and that´s what so great, it 

gives me a feeling of security.” (Liljeroos, Snellman & Ekstedt 2011,s. 

20). 

 

Patienter som har anlänt till sjukhus då de insjuknat i hjärtinfarkt befann sig ofta i ett akut 

stadium, då upplevde patienterna det svårt att skapa en relation till sjuksköterskan eftersom 

deras fysiska förmåga hämmade dem. Många patienter med hjärtinfarkt upplevde vikten av 

att kunna lita på sjuksköterskan i det akuta stadiet när patienterna själva kände att de inte hade 

orken att själva delta i omvårdnaden (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010). 

 

När patienter med hjärtinfarkt erhöll kunskap ifrån sjuksköterskan skapades en samhörighet 

och patienten kände sig mer delaktig i omvårdnaden (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 

2010). Den akuta fasen av omvårdnaden upplevdes av patienterna med hjärtinfarkt som den 

svåraste fasen för patienterna att känna en delaktighet i relationen till sjuksköterskan, dock 

upplevdes det viktigt av patienterna att sjusköterskan försökte involvera patienterna i vad som 

hände (Decker et al., 2007; Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010). Det fanns ett behov 

för patienterna med hjärtinfarkt att komma i kontakt med en sjuksköterska för att kunna ställa 

frågor, vilket resulterade till en känsla av delaktighet och en relation byggdes upp till 

sjuksköterskan. När patienter som insjuknat i en hjärtinfarkt inte hade någon kunskap eller 

kände till hur deras omvårdnadsplan såg ut upplevde patienterna ingen delaktighet och det 

påverkade relationen mellan patienterna och sjuksköterskan (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006). 

Patienter med hjärtinfarkt upplevde att det var viktigt att sjuksköterskan försökte knyta en god 

kontakt till patienterna så dem fick ett bra första möte som patienterna och sjuksköterskan 

kunde bygga en förtroendefull relation utifrån (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010). 

 

Känna välbefinnande  

Patienter med hjärtinfarkt upplevde att de inte sågs som individer när de inte fick möjlighet 

till att delta i deras omvårdnad. Då patienterna istället fick möjlighet att dela med sig av sina 

känslor och upplevelser kände de sig sedda som individer (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006). 

När sjuksköterskan inte var insatt i patienternas situation och när patienterna inte blev 

tilltalade som individer upplevde patienterna med hjärtinfarkt att det påverkade deras 
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välbefinnande. Den omvårdnad och medicinering som sjuksköterskan bidrog med resulterade 

till en upplevelse av välbefinnande hos patienterna då de kände att risken för att insjukna i en 

ny hjärtinfarkt minimerades (Attebring, Herlitz & Ekman, 2005). Då patienter med 

hjärtinfarkt blev uppmuntrade av sjuksköterskan att ändra deras levnadsvanor uppstod ibland 

en känsla av skam hos patienterna då de själva kände att de orsakat insjuknandet i 

hjärtinfarkten (Liljeroos, Snellman & Ekstedt, 2011).  

 

Vid de tillfällen då sjuksköterskan och patienterna skrattade och hade roligt tillsammans 

resulterade det till en upplevelse av ökat välbefinnande hos patienterna med hjärtinfarkt. 

Patienterna upplevde att det var av stor vikt att kunna återvända till det liv de hade innan 

hjärtinfarkten, genom stöd från sjuksköterskan upplevde många patienter återhämtandet som 

en möjlighet och därigenom kom patienterna ett steg närmre ett välbefinnande (Wiles & 

Kinmonth, 2001).  

 

Tryggheten hos patienter med hjärtinfarkt påverkades när de kände att sjuksköterskan var 

insatt i patientens situation. När sjuksköterskan var insatt i patienternas situation och när 

patienterna blev tilltalade som individer upplevde patienterna en känsla av trygghet och 

välbefinnande (Decker et al., 2007). När sjuksköterskan försåg patienterna som insjuknat i en 

hjärtinfarkt med en god omvårdnad resulterade det till en upplevelse av trygghet hos 

patienterna (Attebring, Herlitz & Ekman, 2005). En känsla av trygghet uppstod när 

patienterna med hjärtinfarkt fick delta i sin omvårdnad och patienterna upplevde att de hade 

kontroll och säkerhet över deras situation (Decker et al., 2007). När patienterna kände att 

deras kroppar svek dem fanns sjuksköterskan där för att stötta samt uppmuntra dem och 

därigenom upplevde patienterna att de återfann sitt självförtroende och därigenom upplevde 

patienterna med hjärtinfarkt en känsla av välbefinnande (Liljeroos, Snellman & Ekstedt, 

2011). 

 

Kommunikationens betydelse 

Öppen kommunikation med sjuksköterskan upplevdes av patienter med hjärtinfarkt vara 

betydelsefull eftersom den skapade en möjlighet för patienterna att känna att sjuksköterskan 

förstod dem (Liljeroos, Snellman & Ekstedt, 2011). Patienter med hjärtinfarkt upplevde att 

det var lätt att ställa frågor om det medicinska språket och få det förklarat av en 

sjuksköterska, då mycket av sjukdomstermerna var komplicerade samt att det var svårt att ta 
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in all kunskap på en och samma gång. Då det medicinska språket var svårt att förstå upplevde 

flera patienter att sjuksköterskan ändå försökte hjälpa dem förstå vad som sades (Attebring, 

Herlitz & Ekman, 2005; Decker et al., 2007; Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010; 

Liljeroos, Snellman & Ekstedt, 2011). 

 

”What surprises me is that I wasn´t at all worried anymore; (the nurses) 

were calm, objective, professional, so to speak.” (Liljeroos, Snellman & 

Ekstedt 2011,s. 20). 

 

Patienter med hjärtinfarkt upplevde att sjuksköterskan inte alltid kommunicerade med 

patienterna på deras nivå och att sjuksköterskan inte tilltalade patienterna som individer. Det 

uppstod även en känsla av oro hos patienterna när sjuksköterskan inte kommunicerade med 

dem. Känslor av frustration uppstod hos patienter med hjärtinfarkt när sjuksköterskan inte 

kommunicerade med patienterna på respektfullt sätt. Det var av vikt för patienter att kunna 

dela sina personliga tankar och upplevelser med sjuksköterskan efter insjuknandet i en 

hjärtinfarkt, det upplevdes som ett problem för många patienter då det ofta var andra patienter 

i närheten samt att patienterna och sjuksköterskan inte fick möjlighet till att kommunicera i en 

privat miljö. När patienterna var hämmade av sin fysiska förmåga i det akuta skedet av 

hjärtinfarkten kände patienter ofta stress på grund av att det upplevdes svårt att kommunicera 

med sjuksköterskan (Attebring, Herlitz & Ekman, 2005; Decker et al., 2007; Höglund, 

Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010; Liljeroos, Snellman & Ekstedt, 2011). 

 

Informationens betydelse 

Det upplevdes av patienter med hjärtinfarkt att en öppen muntlig information var den 

viktigaste formen av information eftersom det då uppstod en dialog och patienterna fick en 

möjlighet att ställa frågor till sjuksköterskan (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010) . 

Patienter upplevde även att den muntliga informationen borde kompletterats med skriftlig 

information då de själva kunde se svart på vitt samt gå tillbaka och läsa på om deras 

hjärtinfarkt (Wiles & Kinmonth, 2001). Den akuta fasen var den svåraste fasen att vara 

delaktig i för patienter med hjärtinfarkt, då patienterna ofta kände sig stressade upplevde 

patienterna även här vikten av mottagandet av information angående deras hjärtinfarkt 

(Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010). 
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Patienter upplevde att det var viktigt med information även under ett senare skede på 

sjukhuset om deras hjärtinfarkt för att de skulle kunna hantera sin nya situation (Liljeroos, 

Snellman & Ektedt, 2011; Wiles & Kinmonth 2001). Den informationen patienter med 

hjärtinfarkt fick ta del av upplevdes som både mycket och svår, dock var informationen 

nödvändig för att patienterna skulle få en djup förståelse angående deras hjärta och funktion. 

Patienter med hjärtinfarkt upplevde att informationen om återhämtningen efter en hjärtinfarkt 

var den information som borde prioriterats, då patienter upplevde ett behov av snabb 

återhämtning. Patienter med hjärtinfarkt upplevde även vikten av information om deras 

hälsotillstånd samt att den informationen som erhölls av sjuksköterskan kunde hjälpa dem 

återfå eller bibehålla en god hälsa trotts det faktum att patienterna hade genomgått en 

hjärtinfarkt (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006).  

 

När sjuksköterskan uppmuntrade och stöttade patienterna genom information givning 

upplevde patienter med hjärtinfarkt att deras självförtroende ökade samt rädslan av att 

återigen insjukna i hjärtinfarkt minskade. Under sjukhusvistelsen upplevde patienter med 

hjärtinfarkt att informationen gavs under stressiga förhållanden samt en obekväm omgivning 

då andra patienter var närvarande (Höglund, Winblad, Arnetz & Arnetz, 2010; Liljeroos, 

Snellman & Ektedt, 2011). Ibland upplevde patienter att sjuksköterskan inte alltid gav dem 

den informationen patienterna ville ha och därigenom kände dem sig utelämnade. Det 

förekom att patienter med hjärtinfarkt upplevde att de fick motstridig information av 

sjuksköterskorna, vilket ledde till en osäkerhet hos patienterna då de upplevde att 

sjuksköterskorna inte samarbetade och var tillräckligt insatta i deras sjukdomstillstånd 

(Attebring. Herlitz & Ekman, 2005; Decker et al., 2007). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att svara på studiens syfte gjordes en litteraturstudie. Fördelen med att göra en 

litteraturstudie är att samla delar av den forskning inom ämnet som redan finns att tillgå i 

valda databaser och jämföra resultatet för att försöka få en övergripande förståelse av ämnet. 

Det som upplevs mindre bra med att göra en litteraturstudie är att det kan vara svårt att få 
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tillgång till artiklar som passar syftet. Dahlborg Lyckhage (2012) menar att genom att göra en 

litteraturstudie kan kunskaperna fördjupas i redan befintliga texter, vetenskapliga artiklar.  

 

Andra metoder som kan användas är studier baserade på patografier eller en empirisk studie. 

Fördelen med att välja en studie baserad på patografier är att personens egna upplevelser, 

erfarenheter och uppfattningar är det som står i fokus i berättelsen.  

Genom att välja en empirisk studie kan fördelarna vara att möta intervjupersonen och 

möjligheten att skapa en dialog uppstår, därigenom kan den intervjuade personen berätta om 

sina upplevelser samt ställa frågor om studiens syfte (Dahlberg, 1997). Anledningen till att 

det inte valdes en studie baserat på patografier var för att få möjlighet att få tillgång till fler 

patienters upplevelser.  

 

En datainsamling gjordes för att få tillgång till information om denna studies syfte till 

resultatet. Då studien inriktar sig mot omvårdnad valdes databaser som innehåller 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar ut. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att 

datainsamling av artiklar görs för att erhålla information om patienters specifika upplevelser 

som redan ägt rum. 

 

Den forskning som finns inom ämnet upplevdes svårt att få tillgång till, därför innehåller 

resultatet i litteraturstudien sex artiklar då det upplevdes vara begränsat med artiklar som 

erhåller hög kvalitet och passar studiens syfte. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att 

det finns vetenskapliga artiklar med både låg och hög kvalité, vid litteraturstudier kan det vara 

av vikt att använda de artiklar som innehar hög kvalité. Det beskrivs vara betydelsefullt att 

kritiskt granska kvalitativa artiklar genom att se till studiens syfte, frågeställningar, design, 

urval, mätinstrument och analys samt tolkning (Forsberg & Wengström, 2013). I denna 

litteraturstudie granskades artiklarna genom att först läsa syftet i artiklarna för att se om det 

passade syftet med studien. Urvalet togs i beaktning för att se om artiklarna utgick ifrån 

patienternas upplevelse, därefter undersöktes metodvalet för att se om artiklarna hade en 

kvalitativ design. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att om det inte läggs någon 

större vikt på mätinstrumenten kan det vid en enkät undersökning missas om en patient har 

missförstått frågeformuläret som kan påverka resultatet i artikeln (Forsberg & Wengström, 

2013). 
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I denna litteraturstudie finns det även två artiklar som utgår ifrån både personal och patienters 

upplevelser och det kan påverka artiklarnas trovärdighet. Efter att ha läst dessa artiklar flera 

gånger samt kvalitetsgranska dem ansågs artiklarna ändå vara trovärdiga då resultatet tydligt 

visade på vad patienter upplevde. För att kunna bedöma kvalitén i artiklarna ska äkthet, 

trovärdighet och meningsfullhet tas i beaktande (Forsberg & Wengström, 2013). Äkthet och 

trovärdighet innebär frågeställningar som berör hur data samlas in samt vad författaren som 

gjort studien har haft för syfte med studien (Forsberg & Wengström, 2013; Granheim & 

Lundman, 2004). De sex artiklar som används i resultatet kan anses vara få. Artikel antalet 

skulle kunnat påverka resultatet negativt genom att inte stärka resultatet med mer fakta. Med 

fler artiklar skulle resultatet kanske kunnat bli mer utvecklat och utförligt beskrivet. Mängden 

fakta som samlas in kan påverkat resultatets trovärdighet (Granheim & Lundman, 2004). 

Resultatet anses ändå vara trovärdigt då de artiklar som valdes ut erhåller hög kvalité. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver att användning av artiklar med lägre kvalité 

kan försämra studiens vetenskapliga kvalité.  

 

Det användes en kvalitativ design för att kunna beskriva patienters upplevelser. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är en kvalitativ design anpassningsbar och kan utifrån vad 

datainsamlingen visar ändra åsikt till syftet. För att förstå mötet i en specifik miljö visar 

kvalitativ forskning ett resultat som skulle kunna vara mer utförligt (Forsberg & Wengström, 

2013). Det diskuterades om det skulle användas en kvalitativ eller en kvantitativ design. Polit 

och Beck (2012) beskriver att en kvantitativ metod är en mer kontrollerad design som inriktar 

sig på statistik istället för att beskriva upplevelser. Det som upplevs vara bra med att använda 

en kvalitativ ansats är att kvalitativ forskning inriktar sig på beskrivandet av patienters 

upplevelser. Dahlberg (1997) beskriver att det som är mindre bra med att använda artiklar 

med kvalitativ ansats är att det kan innebära att det inte genomförts kompletta intervjuer och 

att dessa avslutas innan den intervjuade personen har fått möjlighet att beskriva sina 

upplevelser utförligt. I det nedskrivna resultatet av intervjuerna kan viktig information 

försvinna i resultatet (Dahlberg, 1997). Minskad trovärdighet av artiklarna skulle kunna 

innebära att författaren haft egna förutfattade meningar samt gjort latenta tolkningar av 

datainsamlingen (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

I innehållsanalysen av artiklarna framkom liknande resultat. Forsberg och Wengström (2013) 

beskriver att ett liknande resultat ifrån innehållsanalysen ökar trovärdigheten av påståendena 

(Forsberg & Wengström, 2013). Det gjordes en manifest innehållsanalys av artiklarna för att 
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kunna erhålla en textnära analys. Granheim och Lundman (2004); Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver att en manifest analys ger korrekta förklaringar av en text. En latent analys 

skulle kunna innebära att det görs egna tolkningar av vad som står beskrivet (Granheim & 

Lundman, 2004; Forsberg & Wengström, 2013). Det kan upplevas vara mer trovärdigt att 

göra en manifest analys av artiklarna än att göra en latent analys (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). I denna studie har det försökts göra manifest analys av meningsenheterna. 

Det kan förekomma latenta inslag då det tillades en översättnigs kolumn och kondenseringen 

skulle kunnat medföra en risk av misstolkning. Willman, Stotlz och Bahtsevani (2011) 

beskriver att vid sammanställning av resultat kan det förekomma latenta inslag vid tolkningar 

av artiklars resultat. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom fyra kategorier som ansågs innehålla patienters upplevelser i mötet 

mellan patienter och sjuksköterskan under vårdtiden på sjukhus efter en hjärtinfarkt. 

Travelbees (1971) teoretiska referensram valdes då denna omvårdnadsteori handlade om 

interaktionen och de mellanmänskliga aspekterna som handlade om det som existentiellt 

utspelar sig i det personliga mötet mellan människor.  

 

Resultatet i denna studie visade att det var viktigt för patienter med hjärtinfarkt att de kände 

sig delaktiga och därigenom kunde de uppleva att de fick en bra omvårdnad och en god 

relation till sjuksköterskan. Larsson et al., (2011) beskrev att om patienten hade ett dåligt 

deltagande skulle det inte leda till en sämre omvårdnad för patienten. Resultatet visade att när 

en sjuksköterska var närvarande och öppen för att skapa en relation upplevde patienterna att 

det byggdes upp en god relation mellan patienter med hjärtinfarkt och sjuksköterskan. 

Relationen mellan patienter med hjärtinfarkt och sjuksköterska visade sig vara grunden till en 

god omvårdnad. Travlebee (1971) belyste att när patienten och sjuksköterskan spenderar tid 

tillsammans kunde det uppstå en relation, där sjuksköterskan hade lättare att förstå patienters 

upplevelser. Larsson et al., (2011) menade att när sjuksköterskan distanserar sig, inte visar 

öppenhet kunde relationen försämrats vilket kan ha gjort det svårare att skapa ett samarbete 

mellan patienterna och sjuksköterskan.  I resultatet framkom det att patienter med hjärtinfarkt 

kunde uppleva att en jämlik relation uppstod när sjuksköterskan respekterade patienternas 

situation. Larsson et al., (2011) beskrev att när sjuksköterskan visade att hon står över 
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patienten och hävdade att hon visste bäst kunde patienterna känna sig maktlösa vilket kunde 

resultera i en icke jämlik relation. 

 

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskans närvaro kunde leda till att patienter med 

hjärtinfart upplevde att det byggdes upp en god relation och patienterna kunde uppleva en 

känsla av delaktighet i omvårdnaden. Larsson et al., (2011) beskrev att när patienter har haft 

flera möten med olika sjuksköterskor och inte känner närvaro till en sjuksköterska kunde det 

leda till en bristande relation och patienterna kunde uppleva att de inte var delaktiga i sin 

omvårdnad. 

 

Det framkom i resultatet att patienter med hjärtinfarkt upplevde att det var viktigt att bli 

respekterade och behandlade som individer därigenom kunde patienterna uppleva en känsla 

av välbefinnande. Larsson et al., (2011) beskrev att när sjuksköterskan var okänslig och 

respektlös kunde det leda till att patienterna inte kände sig sedda som individer och det kunde 

hindra deras delaktighet. I resultatet framkom det att när patienter med hjärtinfarkt kände 

sjuksköterskans stöd och uppmuntran kunde patienterna återfå sitt självförtroende vilket 

kunde leda till att patienter upplevde ett välbefinnande samt en känsla av trygghet. 

Resultatet visade att när sjuksköterskan bidrog med omvårdnad samt en tillgänglighet genom 

stöd i svåra situationer resulterade det i att patienter med hjärtinfarkt upplevde trygghet. 

Gregory et al., (2005) menade att många patienter kunde uppleva ett behov av stöd under 

sjukhusvistelsen efter en hjärtinfarkt. 

 

I resultatet i denna studie framkom det att en öppen kommunikation med sjuksköterskan 

kunde leda till att patienter med hjärtinfarkt upplevde det lättare att prata om svåra ämnen. 

Larsson et al., (2011) beskrev att en icke närvarande sjuksköterska kunde leda till att 

patienterna upplevde att de inte hade någon att dela sina känslor och tankar med. Travlebee 

(1971) ansåg att genom kommunikation mellan patient och sjuksköterskan möjliggjordes en 

relation där patienterna kunde förmedla känslor och tankar. I denna studies resultat framkom 

att en öppen kommunikation upplevdes vara betydelsefull för att patienter med hjärtinfarkt 

skulle kunnat erhålla kunskap om sin hjärtinfarkt. Det upplevdes av patienterna vara viktigt 

att få sjukdomstermerna förklarade av en sjuksköterska och få möjligheten att ställa frågor om 

sin situation till en sjuksköterska . Farahani, Sahragard, Carroll och Mohammadi (2011) 

ansåg att patienters förståelse av sin sjukdomsbild och beslutsfattande kunde underlätta 



 

24 
 

patientutbildning och vårdplanering, vilket kunde förbättras genom en god kommunikation 

mellan sjuksköterska och patienter med hjärtinfarkt.  

 

I resultatet framkom det att patienter med hjärtinfarkt upplevde även i den akuta fasen att det 

var viktigt med information och deltagande trots deras nedsatta förmåga att samarbeta. 

Larsson, Sahlsten, Segersten och Plos (2011) betonade vikten av att patienter skulle kunna 

motta information för att kunna delta och samarbeta. I resultatet framkom det att 

sjuksköterskan inte alltid delade med sig av tillräcklig information och informationen gavs 

ofta under stressiga förhållanden till patienter med hjärtinfarkt. Hutton och Perkins (2008) 

belyste att otillräcklig information och allt för hastiga möten mellan patienter och 

sjuksköterskan kunde resultera i att patienterna upplevde stress. Farahani et al., (2011) 

bekräftade att otillräcklig information skulle kunnat leda till att patienter med hjärtinfarkt inte 

fick tillräcklig förståelse för sin sjukdom och situation. Resultatet visade att patienter med 

hjärtinfarkt upplevde att det var lätt att få sjukdomsinformation av en sjuksköterska då det 

ofta var komplicerad samt mycket information. Gregory et al., (2005) belyste att patienter 

med hjärtinfarkt ofta kunde uppleva det problematiskt att ta in och förstå informationens 

innebörd. 

 

Resultatet visade att patienter med hjärtinfarkt upplevde att god kommunikation genererar ett 

välbefinnande och en känsla av trygghet. Belgen, Reiter, Goode och Murphy (1995); Fagin, 

(1992); Farahani et al., (2011) bekräftade att effektiv kommunikation inom 

omvårdnadsarbetet möjliggjorde en trygghet och trivsel för patienten samt att patientvården 

förbättrades. Travlebee (1971) beskrev att när kommunikationen möjliggjort en relation och 

relationen blivit etablerad upplevde patienterna en närhet och trygghet. Gregory et al., (2005)  

lyfte fram behovet för patienter med hjärtinfarkt att komma i kontakt med en sjuksköterska 

för att kunna ställa frågor vilket kunde leda till en känsla av delaktighet. Resultatet visade att 

sjuksköterskans attityd och ordval kunde påverka patienternas integritet. Farahani et al., 

(2011) beskrev att brist på empati och respekt för patienten kunde orsakas av 

kommunikationsbrist.  

Slutsats 

Studien visade att patienter med hjärtinfarkt upplevde mötet genom relationen till 

sjuksköterskan som var av stor vikt för att patienterna skulle kunna känna en delaktighet i 

omvårdnaden. Välbefinnandet ansågs hos många patienter vara viktigt att uppnå efter en 
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hjärtinfarkt där stödet från sjuksköterskan var betydelsefull och patienter kunde utifrån en 

känsla av trygghet uppleva ett välbefinnande. Hur kommunikationen utfördes ansågs viktigt 

för patienterna med hjärtinfarkt då de ofta upplevde att de behövde dela med sig av deras 

egen upplevelse. Kommunikationens utförande upplevdes viktig för patienter då de fick 

möjlighet att känna sig sedda som individer. Informationen sågs som en betydande del då 

patienter lättare kunde få en förståelse för sin situation efter insjuknandet i en hjärtinfarkt. 

Vad sjuksköterskan gav för information till patienterna kunde påverka hur patienterna 

upplevde möjligheten till ett återhämtande. Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003) 

beskriver att mycket av den forskning som finns att tillgå om patienters upplevelse av att 

insjukna i en hjärtinfarkt inriktar sig på symtom, behandling och riskfaktorer (Johansson, 

Dahlberg & Ekebergh, 2003). 

 

 Fortsatt forskning inom ämnet kan vara aktuellt genom att gå vidare med en empirisk studie 

som inriktar sig på frågor till patienter efter en hjärtinfarkt om vad relation, välbefinnande, 

kommunikation och information har för betydelse för deras upplevelse av mötet med 

sjuksköterskan. Frågor som skulle kunna ställas om relationen kan vara hur patienter upplever 

att en relation till en sjuksköterska borde vara och hur den skulle kunna utvecklas. Känna 

välbefinnande skulle kunna undersökas genom att ställa frågor till patienterna om vad som 

behövs för att de ska uppnå en känsla av välbefinnande. Frågor om kommunikationen till 

patienterna skulle kunna inrikta sig på vilka sjukdomstermer och begrepp sjuksköterskan kan 

använda sig av i kommunikationen med patienterna. Informationens betydelse hade kunnat 

utvecklas genom frågor till patienterna om hur mycket information och vad för information 

patienter upplever är viktigt att erhålla.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

Sökningar i Cinahl 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

myocardial infarction AND 
patients AND experiences 

121 2014-04-15 17 1 

myocardial infarction AND 
patients AND nurse 

260 2014-04-15 14 1 

Myocardial infarction 27,832 2014-01-09 - - 
MH "Health Information 
Systems") OR (MH 
"Informatics") OR (MH 
"Nursing Information 
Systems") OR (MH 
"Patient Record Systems") 
OR (MH "Radiology 
Information Systems") 

10,397 2014-01-15 - - 

((MH "Health Information 
Systems") OR (MH 
"Informatics") OR (MH 
"Nursing Information 
Systems") OR (MH 
"Patient Record Systems") 
OR (MH "Radiology 
Information Systems")) 
AND (S1 AND S2) 

21 2014-01-15 12 2 

Nursing care 57,029 2014-04-15 - - 
Treat 27,886 2014-04-15 - - 
(Treat) AND (S1 AND S2 
AND S3) 

12 2014-04-15 8 1 

Patient experiences AND 
myocardial infarction 

5 2014-04-16 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

Sökningar i PubMed 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

(myocardial infarction) 
AND nursing care 

2697 2014-04-16 - - 

((myocardial infarction) 
AND nursing care) AND 
patients 

1313 2014-04-16 - - 

((((myocardial infarction) 
AND nursing care) AND 
patients)) AND experiences 

58 2014-04-16 6 1 

Myocardial infarction 
patients experiences 

416 2014-04-16 19 - 

(((myocardial infarction) 
AND hospital care) AND 
nurs) AND patient 

278 2014-04-16 28 - 

((((hospital care) AND 
nurse) AND patient) AND 
partnership) AND 
information 

50 2014-04-16 7 1 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Exempel på granskning protokoll baserat på Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) för 

kvalitéts granskning av kvalitativa artiklar. 

 

 

Beskrivning av studien.  

Finns det ett tydligt syfte?   Ja  Nej Vet ej 

Patientkarakteristiska   Antal …………………. 

    Ålder …………………. 

    Man/Kvinna ………….. 

 

Är kontexten presenterat?    Ja  Nej Vet ej 

Etisk resonemang   Ja Nej  Vet ej 

 

Urval:   

- Relevant    Ja Nej Vet ej 

- Strategiskt    Ja  Nej Vet ej 

 

Metod för:  

- urvalsförfarande tydligt?    Ja  Nej  Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej Vet ej 

- analys tydligt beskriven?   Ja  Nej Vet ej 

 

Giltighet: 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej Vet ej 

- Råder datamättnad?   Ja Nej  Vet ej 

 

Kommunicerbarhet:  

- redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja Nej Vet ej 
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Huvudfynd: 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs?  

Är beskrivningen/analysen adekvat? 

............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Sammanfattande av bedömning kvalitet:  

 

Bra  Medel  Dålig 

 

Kommentarer 

............................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………. 

............................................................................................................................. 

 

Granskare: 

.......................................................................................................................... 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  

 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Decker, C., Garavalia, L., 
Chen, C., Buchanan, D. 
M., Nugent, K., Shipman, 
A., & Spertus,J. A. (2007). 
America 

Acute Myocardial 
Infarction 
Patients´Information 
Needs over the course of 
treatment and recovery 

Kvalitativ intervjustudie, 
med fokusgrupp. 

Antal:19 
Ålder: 38-70 år 
Kön: 15 män och 4 
kvinnor 

Hög 

Liljeroos, M., Snellman, 
I.M., & Ekstedt, M.H. 
(2011). Sverige 

A Qualitative study on the 
role of patient-nurse 
communication in acute 
cardiac care 

Kvalitativ narrativ 
intervjustudie med en 
fenomenologisk-
hermeneutisk metod. 

Antal: 10 
Ålder: medel ålder 64,5 
 

Hög 

Attebring M. F., Herlitz, 
J., & Ekman, I. (2005). 
Sverige 

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

Kvalitativ 
djupintervjustudie, 
hermeneutisk analys. 

Antal: 20 
Ålder: 34-79 år 
Kön: 12 män och 8 
kvinnor 

Hög 

Eldh, A. C., Ehnfors, M., 
& Ekman, I. (2006). 
Sverige 

The meaning of patient 
participation for patients 
and nurses at a nurs-led 
clinic for chronic heart 
failure 

Deltagande observation 
och narrativ intervjustudie, 
fenomenologisk-
hermeneutisk metod. 

Antal: 3 patienter och 2 
sjuksköterskor 
Ålder: 53-79 
Kön: 3 män 

Hög 

Höglund, A. T., Winblad, 
U., Arnetz, B., & Arnetz, 
J. E. (2010). Sverige 

Patient participation 
during hospitalization for 
myocardial infarction: 
perceptions among 
patients and personnel 

Deskriptiv kvalitativ 
intervjustudie, med 
fokusgrupp. 

Antal: 25 varav 17st 
personal 
Ålder: patienter 40-74 
personal 25-60 
Kön: personal 12 kvinnor 
och 5 män. 

Hög 
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Wiles, R., & Kinmonth, 
A-L. (2001). 
Storbritannien  

Patients´understanding of 
heart attack: impications 
for prevention of 
recurrence 

Kvalitativ 
djupintervjustudie 

Antal: 25 
Ålder: 34-80 år 
Kön: 12 kvinnor och 13 
män 

Hög 

 
 
 


