
 

 

Institutionen för hälsa och samhälle 

Examensarbete inriktning omvårdnad 

Grundnivå II, 15 högskolepoäng 

Vt, 2009 

 

 

 

Information och undervisning vid omvårdnad av  patient 
med hjärt- kärlsjukdomar 

- En Litteraturstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Författare   
 Handledare 

Anna Hermansson                      Liselotte Åström 

Thommy Jonsson  

                                                                                         Examinator 

                                                                        Anna Ehrenberg 
 
 
  



 

 

 

Department of Health and Social Sciences 

Essay course – Nursing 

Undergradute level II, 15 ECTS - credits 

Spring  2009 

 

 

 

Information and education in nursing care to patients with 
cardiovascular diseases 
– A literature study 

 

 

 Authors   
 Supervisor 

Anna Hermansson   Liselotte Åström
  

Thommy Jonsson                                                          

                                                                                        Examiner  

                                                                                        Anna Ehrenberg 



 
 

 

 

 

Högskolan Dalarna 

791 88 Falun 

Tel 023-77 80 00 

 

Rapport 200x:nr 

ISBN 

ISSN 

 

Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur information når fram till 

patienter med hjärt-kärlsjukdomar.  

Metod: Systematisk litteraturstudie. 15 artiklar, både kvalitativa och kvantitativa, granskades 

till resultatsdelen efter sökningar genom databaserna Academic Search Elite, CINAHL och 

PubMed, samt sökmotorn Elin@Dalarna. Artiklarna som använts är från 2002 och framåt. De 

hade en kvalitet som var antingen medel eller hög efter en granskning med hjälp av 

granskningsmallar för kvalitetsbedömning. 

Huvudresultat: Det fanns behov för patienter och deras anhöriga att få information om 

patientens tillstånd och kommande besvär. Riskuppfattning, riskbearbetning, känslor, 

personliga värderingar, social press, miljö och ekonomiska förutsättningar bidrog som 

barriärer för att få informationen att nå fram till patienterna. Patienterna uppgav att det 

behövdes förbättringar angående information och undervisning. Det fanns många områden 

där förbättringar kunde göras angående information och undervisning vid hjärt- och 

kärlsjukdomar. Ibland ges inte den informationen som patienterna tycker att de behöver. 

 

Nyckelord: hjärtinfarkt, undervisning, kardiovaskulära sjukdomar, patient information. 

Keywords: myocardial infarction, education, cardiovascular diseases, patient information. 
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Introduktion 

Hjärt- kärlsjukdomar kan uppstå på grund av olika riskfaktorer exempelvis ökad ålder, ökad 

stress, rökning, övervikt, förhöjt blodtryck, heriditet, förhöjt kolesterol och diabetes samt 

felanvändning av mediciner. För att undvika hjärt- kärlsjukdomar samt behandla redan 

befintliga sjukdomar bör livsstilsförändringar göras som är riktade mot att undvika dessa 

riskfaktorer (1). 

Informationsaspekten av en sjuksköterskas arbete 

För att beskriva det arbete som en sjuksköterska har gällande information och undervisning, 

finns visa riktlinjer och kompetensbeskrivningar. Dessa kompetensbeskrivningar är skrivna på 

ett generellt plan och därför kan dessa jämställas till alla typer av patienter inklusive hjärt- och 

kärlsjuka. Nedan listar vi de saker angående information och undervisning som en 

sjuksköterska skall kunna enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2).  

 

En sjuksköterska skall ha förmåga att  

1. ”Uppmärksamma patienter som ej själva uttrycker informationsbehov eller som har 

speciellt uttalade informationsbehov”. 

2. ”I dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra 

optimal delaktighet i vård och behandling”.  

3. ”Informera och undervisa patienter och/eller närstående, såväl individuellt som i grupp med 

hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll”.  

4. ”Förvissa sig om att patient och/eller närstående förstår given information”.  

5. ”Kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt” (2).  

Kommunikation som verktyg i omvårdnad 

 Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee, är omvårdnad något som sker mellan 

sjuksköterska och patient, hur deras samspel upplevs och vilka konsekvenser detta kan ha för 

patienten och dennes tillstånd (3). 

”Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella omvårdnadspraktikern 

hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av 

sjukdom och lidande och, vid behov, att finna en mening i dessa upplevelser.” (3).  



 

 

Kommunikation är en förutsättning för att kunna uppnå det Travelbee menar med omvårdnad. 

Sjuksköterskans förmåga att använda sig av kommunikationen kan ha inverkan på hur 

patienten kan förebygga sjukdom samt att klara av en försämring i tillståndet. Enligt 

Travelbee finns det flera faktorer som kan påverka kommunikationen negativt. Några sådana 

negativa faktorer är en bristande förmåga hos sjuksköterskan att se patienten som en individ 

samt att missförstå meningen med kommunikationen (3). 

Patientens behov av information  

För en framgångsrik riskbehandling vid hjärt- och kärlsjukdomar, krävs inte bara kunskap hos 

sjuksköterskan om vilka information denne ger utan även hur den skall ges. Om 

undervisningen sker på ett korrekt sätt och patienten kan ta till sig den, är riskbehandlingen 

till stora delar framgångsrik. Däremot finns ingen garanti för att sjuksköterskornas råd och 

information om livsstilsförändringar kommer att följas (4).  

En patient som nyligen råkat ut för en hjärtinfarkt måste klara av flera nya aspekter av sitt liv 

som denna patient tidigare inte behövt fokusera på. De här aspekterna utgår på många sätt 

ifrån de råd som ges av en sjuksköterska gällande riskbehandlingar. Dessa nya aspekter som 

patienten måste klara av innefattar att återhämta sig fysiskt och psykiskt, återuppta dagliga 

aktiviteter, samt ändra de livsvanor som försätter patienten i risk för ytterligare infarkter. Om 

patienten lyckas med detta kan denne minska sjukdomssymtom och dödlighet (5).  

Vid en studie av Smith m.fl. (6) finner författarna att det finns olika informationsbehov för 

varje enskild person, samt att det är viktigt för de enskilda individerna att få deras 

informationsbehov fyllda. Ofta finns det rehabiliteringsprogram som startar en tid efter 

utskrivning från sjukhus, dessa program har som avsikt att stödja patienten efter 

sjukhusvistelsen. Om sjuksköterskan ger informationen på rätt sätt kan detta leda till att 

patienten upplever mindre stress mellan sjukhusvistelse och start av rehabilitering (6).  

Kunskap hos sjuksköterskor 

I en studie gjord på patienter med etablerade hjärt- kärlsjukdomar angående riskfaktorer där 

rökning, övervikt, högt blodtryck ingick, undersöks det huruvida sjuksköterskor följer de 

riktlinjer som finns gällande patientinformation inom området och om de har kompetensen 

som krävs. Det framkom att många patienter inte kom ihåg att de fått någon information om 

hur de ska handskas med riskerna för sitt tillstånd (5). 
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14 sjuksköterskor som arbetade på en intensivvårdsavdelning och 41 sjuksköterskor som 

arbetade på en allmänmedicinsk avdelning, genomförde ett frågeformulär. Dessa innehöll 

sanna och falska påståenden i avseende att testa deras kunskaper om egenvård hos patienter 

med hjärtsvikt. Frågorna var indelade i fem grupper: kost, vätska, symtom/försämring, 

medicinering, motion/aktivitet. Det fanns två frågor då samtliga deltagare svarade rätt. Dessa 

var gällande daglig vikt och huruvida de ska kontakta en läkare vid försämring hos patienten. 

Hur många rätt de hade individuellt var mellan 20-100 %. Vissa frågor hade 49 av 55 

personer rätt på, medan andra frågor hade så lite som 22 av 55 personer rätt. På de frågor som 

hade <70 % rätt efterfrågades heller inte mera information. Studien visade ingen större 

skillnad mellan de två sjuksköterskegrupperna. Dock visade undersökningen att 

sjuksköterskornas kunskaper överlag var bristfälliga (7). 

Problemformulering 

Information och kommunikation är en stor del av sjuksköterskans arbete, där målet är att 

patienten skall kunna ta till sig informationen som ges (2). För att sjuksköterskan ska ha att 

möjlighet att informera patienten krävs kunskaper inom det specifika ämnet (7). Om 

sjuksköterskan inte har kunskapen att informera på ett korrekt sätt och patienten inte kan ta till 

sig informationen av olika anledningar, så uppstår ett problem för hur omvårdnaden ska 

kunna genomföras (4). Detta leder uppsatsförfattarna till denna studie till förståelsen att 

information och undervisning är en viktig del i omvårdnadsarbetet och att den inte alltid är 

lätt. Uppsatsförfattarna har hittat fakta som säger att information och undervisning om hjärt-

kärlsjukdomar fungerar dåligt i många fall, där patienter inte kan ta till sig information som 

ges av en sjuksköterska. Vidare finns problem för patienten att ta till sig informationen och 

det uppstår lätt missförstånd mellan patient och sjuksköterska. Att få information att nå fram 

till patienten på ett korrekt sätt är något som både patient och sjukvård har stor nytta av (8). 

Uppsatsförfattarna har själva genom upplevelser inom vården stött på patienter och 

vårdtillfällen där det inte verkar som att patienten tagit till sig information som getts. Med 

stöd av det som tagits upp i introduktionen vill uppsatsförfattarna ta reda på mer om vilka 

problem som uppstår i samband med information och undervisning till patienter med hjärt-

kärlsjukdomar.  
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Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur information når fram till patienter med 

hjärt-kärlsjukdomar.  

Frågeställningar 

Vilken information är det som ges och hur upplever hjärt-kärlsjuka patienter den? 

Vad finns det för hinder för patienterna att ta till sig informationen? 

Hur kan sjuksköterskan utbilda patienter med denna typ av diagnos? 

Metodbeskrivning 

Design 

Författarna har gjort en systematisk litteraturstudie. 

Urval av litteratur 

Författarna har enbart använt sig av databaser tillgängliga genom Högskolan Dalarnas 

bibliotek. Författarna började med sökorden myocardial infarction + patient education + 

nursing.  Men tillräckligt med data fanns ej för att kunna genomföra en litteraturstudie. Istället 

användes söktermerna myocardial infarction + patient education och cardiovascular disease 

samt patient information.  De informationsställena som använts är sökmotorn Elin från 

Högskolan Dalarna och databaserna Academic Search Elite, Cinahl samt PubMed. För att få 

aktuella artiklar har sökningen begränsats från 2002 och framåt. Vidare så bearbetades 

sökresultatens abstract för att bedöma om artiklarna var relevanta för studien. Författarna gick 

sedan igenom hela artiklarna för att se om de var relevanta för studien avseende syftet. Till 

resultatsdelen fanns 20 artiklar, efter granskning återstod 15 stycken. Inklusionskriterierna var 

att artiklarna handlar om hjärt-kärlsjukdomar, information eller undervisning till patient. 

Exklusionskriterierna var att välja bort artiklar som antingen inte var etiskt granskade av en 

kommitté eller efter bearbetningen inte ansågs vara relevanta för studiens syfte. Slutligen 

användes inte review-artiklar för att undvika onödig bias (9). För att se hur litteratursökningen 

gått till, se tabell 1. 

 



 

 

 

Tabell 1 

 

Etiska överväganden 

Då detta skall bli en litteraturstudie är de etiska problemområdena mindre än vid empiriska 

studier. Uppsatsförfattarna väljer dock att bara ta med artiklar som är granskade av en etisk 

kommitté. Vidare är det största etiska problemet hur uppsatsförfattarna förhåller sig till det 

material de får fram (9). 

Datainsamlingsmetod 

Uppsatsförfattarna har liten kunskap om ämnet före denna studie och har därför ingen 

förförståelse om hur detta fenomen ter sig. Studien vill försöka förklara och förstå fenomenet 

utifrån en holistisk syn, där det uppsatsförfattarna finner i de genomgånga artiklarna styr 

studiens resultat (10). Uppsatsförfattarna har granskat artiklarnas vetenskapliga kvalitet 

genom att använda sig av en granskningsmall (se bilaga 1 och 2). Denna granskningsmall 

innehöll kontrollfrågor för att se artiklarnas vetenskapliga värde. Desto mer poäng en artikel 

fick desto högre värde hade den. Sedan räknades poängen om till procent. Uppsatsförfattarna 
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Databaser Sökord Träffar  Abstract*  Fulltext* Granskade Valda

Academic Search Elite Myocardial Infarction, Patient Education, Nursing 31 5 0 0 0

Myocardial Infarction, Cardiovascular Disease, Patient Information 65 5 1 0 0

Myocardial infarction, Cardiovascular Disease, Patient Education 34 2 1 1 1

Cardiovascular Disease, Patient Information 585 23 3 2 2

Cardivascular Disease, Patient Education 357 15 4 4 2

CINAHL Myocardial Infarction, Patient Education, Nursing 84 6 1 1 0

Myocardial Infarction, Cardiovascular Disease, Patient Information 21 0 0 0 0

Myocardial infarction, Cardiovascular Disease, Patient Education 38 4 2 2 0

Cardiovascular Disease, Patient Information 178 7 6 6 4

Cardivascular Disease, Patient Education 401 9 6 4 4

PubMed Cardovascular Disease and Patient Information and Patient Education 86 4 3 2 2

Summa: 1880 80 27 22 15

* Hur många uppsatsförfattarna läste



 

 

ansåg att en hög kvalitet innebar 95 % av poängen, en medelkvalitet 80 % och låg kvalitet 65 

%. Dessa värden är högre än de uppsatsförfattarnas lärosäte rekommenderat, däremot ansåg 

uppsatsförfattarna att det är viktigt att ställa krav på artiklarna då de vill ha artiklar med 

högsta möjliga relevans. 

Analys och tolkning av data 

För att se denna Analys och tolkning av data var god se bilaga 1, däri ingår en artikel matris 

för resultatets artiklar.  

Begreppsdefinition 

Information: De fakta som en patient behöver för att kunna få insikt om och hantera sin 

sjukdom på bästa sätt (2). 

Kommunikation: Innebär att parter, exempelvis sjuksköterskan och patienten, kan förstå 

varandra i ett samtal om vården som bedrivs. Och även använda kommunikationen som ett 

redskap för att omvårdnaden skall kunna genomföras på ett adekvat sätt (3). 

Hjärt-kärlsjukdomar: De sjukdomar som har en negativ påverkan på cirkulationen, kärlen 

eller hjärtat. Exempelvis hjärtinfarkt, hjärtsvikt, högt kolesterol, diabetes och högt blodtryck 

(1). 

Resultat 

Information som ges 

I en norsk studie gjord av Oterhals m.fl. (11) gjordes en undersökning för att ta reda på hur 

nöjda patienter var med informationen de fått från sjukvården. Forskarna kom fram till att 

typisk information vid hjärtinfarkt är sjukdomsinformation, medicinering, diet information, 

information om risk faktorer, psykologiska besvär, stress hantering, fysisk aktivitet samt 

symtom. Att vara tillräckligt informerad relaterar till kunskap hos individen och detta i sin tur 

innebär minskad ångest, oro och ökad möjlighet att klara sig själv. I studien fann man att den 

information som patienterna fick mest av handlade om rökning, vad en hjärtinfarkt är och 

orsaker till hjärtinfarkt. Minst information fick de om sexuell aktivitet, användande av 

medicin, arbetsförmåga och livsstil, samt problem efter en hjärtinfarkt. Det tillfälle då 

patienterna ansåg sig ha minst kunskap om hjärtinfarkt, var direkt vid hemkomst från 
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sjukhuset. De patienterna med behov av mer kunskap och information var främst yngre och 

hade kortare sjukhusvistelse. Det var 12 % av patienterna i studien som ansåg att den 

information de fått inte var tillräcklig med avseendet att de skulle kunna gå hem och kunna 

använda sig av informationen i sitt dagliga liv. Resterande var antingen nöjda eller mycket 

nöjda (11).  

 

I en studie gjord i Turkiet framkom det att  patienter med hjärtinfarkt som lämnar 

hjärtavdelningen där de behandlats för sina hjärtproblem, upplevde en del psykologiska och 

fysiologiska besvär som påverkar deras återhämtning och anpassning. Dessa symtom och 

besvär är något som är vanligt i samband med hjärtinfarkter och hjärtproblem. På grund av 

detta finns ett behov för patienter och deras anhöriga att få information om patientens tillstånd 

och kommande besvär av sjukvårdspersonal. Ett steg i den riktningen kan vara individbaserad 

utbildning. Detta kan minska patienters oro vid överflyttning från en hjärtavdelning. Samt att 

informera patienten och deras anhöriga om sjukdomens natur och hur patienten kan hantera 

sjukdomen. För att undersöka detta gjordes ett informationshäfte för att kunna stödja 

patienten och deras anhöriga. I detta häfte fanns information om sjukdomens natur, orsaks 

faktorer, behandling och förändringar som behövs i det dagliga livet efter sjukdomen. Vidare i 

denna studie möttes forskarna och patienten i ett möte där frågor och information reds ut. 

Efter detta följdes patienterna upp med tre ytterligare möten för att vidare diskutera eventuella 

frågor patienten hade. Utöver detta hade man en kontroll grupp där man inte gav ut denna 

information eller hade möten. Resultatet från denna studie visar att både informationsbehoven 

och oron blev mindre hos patienterna som fick denna information. Hos de anhöriga fanns 

ingen statistisk säker skillnad mellan studiegruppen och kontroll gruppen (12).  

I en amerikansk studie framkom det att vissa patienter hade problem att förstå siffror och 

nummer vid informationsmöten med vårdpersonal. Detta är en barriär som gör att patienten 

inte kan ta till sig informationen. En metod för att överkomma sådana barriärer är att använda 

sig av visuella hjälpmedel. Ett exempel är en patient som får information om att 10 % av den 

patientgrupp denne tillhör riskerar att dö inom ett år om inte vissa riskfaktorer förebyggs. 

Denna information kan bli svår för en patient att förstå. Om sjukvårdspersonal istället 

använder sig av en bild med tio människor där en människa är skuggad. Och förklarar att 

risken för att patienten hamnar i den skuggade delen av bilden blir mindre om patienter agerar 

på ett visst sätt. Det kan då bli lättare för patienten att ta till sig informationen (13).  



 

 

En annan studie gjord på en kardiologisk avdelning i Litauen delades in i tre etapper. Där 

första etappen var att ge ut ett frågeformulär till en grupp med 56 patienter angående deras 

rökvanor, blodtryck, kolesterolvärde, matvanor samt om de upplevde att de fått relevant 

information om dessa riskfaktorer från personalen. Efter detta infördes ett 

patientinformationsprogram till en annan grupp med 64 patienter angående riskfaktorer som 

en daglig rutin. I detta program ingick att den behandlande läkaren dagligen informerade 

patienterna om de riskfaktorer som fanns med i frågeformuläret och ansågs viktiga för 

patienter med hjärt-kärlsjukdomar. Sedan fick denna grupp svara på samma frågor som den 

första gruppen, för att se om detta program gjorde någon skillnad. Vid andra tillfället visade 

det sig att patientinformationen haft god effekt. Medvetenheten om riskerna hade ökat och 

även åtgärder hade vidtagits för att minska riskerna. Utöver detta upplevde alla patienterna att 

de blivit informerade om goda kostvanor, i jämförelse med första tillfället då 18 % upplevde 

att de ej fått sådan information (14). 

I en kanadensisk undersökning gjord av Young m.fl (15) såg forskarna skillnader i hur 

hjärtinfarktspatienter klarade sig mellan ”vanlig” vård och ett speciellt rehabiliteringsprogram 

eller som de kallade det i studien, ett vårdprogram. Deras vårdprogram innefattar sex stycken 

hembesök av hjärtsjuksköterska och fokuserar på patientinformation och undervisning. 

Förutom detta finns en checklista och ett nära samarbete med den läkare som har hand om 

familjen. Det här programmet visar på en god uppföljning och kontinuerligt stöd för 

patienterna, detta hjälper patienterna att klara av sin sjukdom och efterföljande risker. 

Slutsatsen för studien blev att den här extra fokuseringen på patientundervisning och stöd inte 

minskade dödsfallen på något statistiskt säkert sätt. Däremot minskade akuta intag till sjukhus 

med 55 % hos dem som var med i vårdprogrammet jämfört med dem som ingick i den vanliga 

behandlingen. Förutom detta minskades behovet av att ta kontakt med läkare med 20 % hos 

dem som ingick i vårdprogrammet (15) 

 

Barriärer hos patienter 
I en studie gjord av van Steenkiste m.fl (16) där deltagarna var patienter med många 

riskfaktorer, så kallade högriskpatienter. Visade det sig att vissa patienter inte alls uppfattade 

sig löpa högrisk, medan andra blev så uppjagade över att vara i högriskzonen att det 

påverkade deras livsstil negativt. Förutom det bidrog riskuppfattning, riskbearbetning, 

känslor, personlig värderingar, social press, miljö och ekonomiska möjligheter som ytterligare 
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barriärer. Andra stora problem på patientnivå kan vara  brist på förståelse av risker, 

informationsbehov som inte blir mött, samt orealistiska förväntningar på de medicinska 

behandlingarna (16).  

Det finns noga dokumenterat att patienter inte tar mediciner som de ska, utan väljer att själva 

avvika från de rekommendationer som ges av sjukvårdspersonal. Deltagarna i denna studie 

var rädda för bieffekter av medicinerna och deras egen förmåga att hantera dessa. Andra saker 

som påverkade var patienternas åsikter om medicinerna. Om patienterna hade kognitiva, 

fysiska och sensoriska problem som gjorde att de inte kunde följa rekommendationerna. 

Patienterna kunde även sakna information eller förståelse för hur man använder medicinerna. 

Vidare finns även ett erkännande att i samband med att patienter avviker från behandlingen, 

har sjukvården misslyckas att möta patienternas förväntan på information (17). 

Många av deltagarna i en studie gjord i USA på patienter med högt kolesterol, visste att högt 

kolesterol var en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar. Många upplevde denna information som 

ny och blev förvånade över att de inte hört talas om detta tidigare. Även med förbättringar 

gällande kunskap hos patienterna hade de fortfarande svårt att ta till sig informationen och 

använda sig av den. På grund av detta fortsatte patienterna i denna studie att ha ett för högt 

kolesterol värde, och behandlingen blev inte optimal. Vissa deltagare associerade blodtryck 

och kolesterol på samma sätt, genom att om de hade lågt blodtryck hade de också lågt 

kolesterol. Många deltagare berättade historier om släktingar och vänner som ”åt vad de ville” 

och hade normala kolesterolvärden, och andra som åt hälsosamt och hade höga värden. Det 

fanns dock en viss känsla av att dieten påverkade kolesterol värdena, att det var skillnad på 

olika matfetter (13). 

I USA intervjuades 826 patienter som behandlas för hypertoni via telefon om deras kunskaper 

och medvetenhet angående detta. Det visade sig att de visste att de hade hypertoni, samt att de 

visste allvaret och riskerna med detta. Att de genom att sänka blodtrycket kan förbättra sin 

hälsa, och att de kan påverka detta själva. Det de dock inte visste lika mycket om var vad 

systoliskt eller diastoliskt blodtryck står för och inte heller vilket som är vilket. De gissade 

mest ”vilket som var överst och vilket som var underst”. Det fanns delade åsikter om vilket av 

trycken som är viktigast, men de visste generellt sett inte att det systoliska trycket är viktigt 

när man bedömer ett blodtrycksvärde. 39 % visste inte vad normalvärdet för ett blodtryck är. 
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41 % visste inte sina egna blodtrycks värden. 35 % såg inte hypertoni som ett allvarligt 

hälsoproblem (18). 

En annan studie gjord i Nederländerna på 22 patienter genomfördes då forskarna ville ta reda 

på om patienterna hindrar sig själva att ta till sig råd och riskbedömningar angående hjärt-

kärlsjukdomar. Patienterna hade överlag otillräcklig förståelse för hur man förebygger hjärt-

kärlsjukdomar. De uppgav att riskbedömningar och multifaktoriska orsaker var svåra att 

förstå sig på. De hade många skeva föreställningar om hjärt-kärlsjukdomar och dess risker 

samt hur människor kan förebygga dessa. Till exempel trodde en patient att det var farligt att 

sluta röka, eftersom denne haft bekanta som dött trots att de slutat röka. Då kopplade 

patienten detta till att kroppen inte längre fick nikotin och det var därför man dog. Det visade 

sig också att många av patienterna grundade sina kunskaper om dessa riskfaktorer baserat på 

vad vänner och bekanta som också är drabbade har berättat (19).  

18 sjuksköterskor, fyra specialister på kroniska vaskulära sjukdomar (KVS), nio patienter 

med KVS och fyra anhöriga intervjuades i Iran för att undersöka om det fanns problem 

gällande kulturella faktorer. Samt undersöka hur dessa faktorer påverkar 

patientundervisningen om hjärt-kärlsjukdomar. Kulturen verkade spela en stor roll när det 

gäller attityder och kunskaper om KVS. De flesta skillnaderna låg i synen på mat, motion, 

droger, religiösa vanor och sexuella aktiviteter. Det fanns mycket rädsla och felaktiga 

kunskaper, också påverkades patienterna mycket av vad övriga familjen och kulturen säger. 

En patient uppgav att denne har en bekant som uppmanat patienten att använda opium, då det 

skulle vara bra för patientens hjärtsjukdom och diabetes. Många trodde inte att sjuksköterskor 

var tillräckligt utbildade för att få undervisa och ge information. Vissa patienter och deras 

familjemedlemmar tyckte att läkare var dem som var bäst lämpade för patientundervisning på 

grund av deras höga utbildning (20). 

Åldersbarriärer 

I en studie gjord i USA av Hwang m.fl. (21) framkom det att primärvården behöver ha större 

kunskap om att äldre människor inte uppfattar sina symptom på hjärtinfarkt på samma sätt 

som yngre. Därför behövs undervisning för äldre inte bara om hjärtinfarkt utan också hur man 

går tillväga för att på ett snabbt sätt få vård och hjälp. Ungefär 50 % av de äldre som hade haft 

en hjärtinfarkt uppgav att symtomen de upplevde inte alls var de symtomen som de 

förknippade med hjärtinfarkt. Äldre har inte samma symtombild som yngre människor och 
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symtombilden behöver inte heller stämma överens med den generella bilden som finns i 

samhället. Symtomen är milda och missvisande gällande längd och intensivitet. Risken att 

blanda ihop en ny hjärtinfarkt med redan existerande symtom är stora.  Symtomen vid en 

hjärtinfarkt är något de äldre förknippar som en del av åldersprocessen och de tar därför inte 

symtomen på allvar till en början. Väldigt lite är känt om de symtom som äldre förväntar sig 

få vid en hjärtinfarkt. Och huruvida de symtom som de faktiskt upplever är desamma. Äldre 

upplevde inte smärta i bröstet lika mycket som yngre. De beskrev det mer som en vikt, ett 

band, skarp eller brinnande känsla i bröstet. De upplevde även ökad svettning, rädsla, 

matsmältningsproblem, illamående, yrsel eller yrselkänslor (21).   

Klassbarriärer 

I en studie gjord Kanada av Alter m.fl. (22) undersöktes i jämförande syfte effekten av att en 

patient besökt specialist vård inriktad på hjärt-kärlsjukdomar eller vanlig vård. Och det visade 

sig att specialistvård efter en hjärtinfarkt minskade dödsantalen signifikant. Patienter som 

hade inflytande på sina liv, var yngre, hade högre utbildning, stort socialt nätverk och var vita 

löpte generellt mindre risk för vidare problem med hjärtkärlsjukdomar. Patienter med lägre 

inkomst hamnade ofta hos allmänläkare och det var mindre sannolikt att de skulle genomgå 

operationer för sina hjärtbesvär. Dessa patienter löpte två gånger så hög risk att dö, tiden efter 

en hjärtinfarkt räknat på trettio dagar upp till två år. De faktorerna som hade mest inverkan på 

huruvida patienterna överlevde efter två år var ålder, tidigare hjärtsjukdomar, tidigare 

hjärtinfarkt, samt om patienterna hade cancer (22).  

I en studie gjord i Finland framkom det att finska manliga patienter med hjärtinfarkt i den 

högsta av tre inkomstnivåer, genomgick dubbelt så mycket operationer som patienterna i den 

lägsta tredjedelen. Inom ett år efter hjärtinfarkten genomgick män i den nedre delen av 

inkomstklyftan 25 % mindre behandlingar än de från den högre inkomstklassen. Hos 

kvinnorna var resultatet ännu högre nämligen 43 %. Skillnaden hos dem som genomgick 

hjärtoperationer var likadan mellan alla socioekonomiska indikatorer, det betyder att både 

män och kvinnor i de högre klasserna genomgick fler operationer än de från de lägre (23).  

Könsbarriärer 

I en studie gjord i Finland av Hetemaa m.fl. (23) på män med hjärtinfarkt som fått minskade 

medicinkostnader pga. hjärtsvikt, astma, kol, diabetes, svåra mentala sjukdomar, eller andra 
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kroniska sjukdomar blev i lägre utsträckning opererade. Hos kvinnor var det främst diabetes, 

mentala sjukdomar eller andra kroniska tillstånd som ledde till mindre utförda operationer än 

de andra i studien (23).  

I en studie med syftet att ta reda på om svårighetsgraden av bröstsmärtorna ger en vink om 

huruvida symtomen är en akut hjärtinfarkt eller ens ursprungligen kommer från hjärtat. Därför 

genomfördes intervjuer med 753 män och 319 kvinnor som drabbats av akut hjärtinfarkt för 

att jämföra symtomupplevelser. Genomsnittsåldern för deltagarna var 61,2 år. 

Uppskattningsvis så upplevde 40 % av både männen och kvinnorna sina symtom som 

kardiologiska. Symtomen kunde dock lätt förväxlas med influensa, speciellt hos kvinnor. Män 

med en historia av hjärt-kärlsjukdomar och tilltagande bröstsmärtor associerade sina symtom 

som kardiologiska. För kvinnor med liknande historia så associerade de också sina symtom 

som kardiologiska, förutom när det gäller tilltagande bröstsmärtor. För kvinnorna behövde 

inte bröstsmärtor nödvändigtvis betyda att de kommer från hjärtat (24). 

 

Patientens upplevelser av information och undervisning  

I en studie gjord i Norge av Oterhals m.fl. (11) framkom det att de områden där patienterna 

tyckte att sjukhuset behövde förbättras på var information och uppföljning av tiden efter 

sjukhusvistelsen, information om medicin och medicinering samt information om 

undersökningar (11).  

Många patienter ville ha konkreta fakta som inte ändrades. Dock är det så att oföränderliga 

fakta är något som går helt emot medicin och omvårdnadsforskning då det är föränderligheten 

som utgör en förutsättning för vidare forskning. Många av patienterna blev frustrerade över 

att det ständigt kom nya rön som de måste ta ställning till och eventuellt använda sig av.  

Många av patienterna valde att inte tänka på sitt kolesterol medan andra fortsatte att vara 

oinformerade om riskerna. När patienterna inte fick någon information om kolesterolet från 

sina läkare, blev också frågor om detta bortglömda (13). 

En undersökning genomfördes med syftet att undersöka om det behövs hjärtsjuksköterskor 

inom kommunen. Frågeformulär delades ut till femtio patienter som haft hjärtinfarkt och hade 

erfarenhet av specialistsjuksköterska och femtio patienter som haft hjärtinfarkt och hade 

erfarenhet av grundutbildad sjuksköterska. Det verkade som att de patienter som haft 
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erfarenhet av specialistsjuksköterska var mera upplysta och nöjda. Det var dock ingen stor 

skillnad (25). 

I en studie gjord i England framkom det att  bristen på information var en viktig del i det som 

patienterna uppfattade hade gått fel. Många patienter hade dåliga kunskaper om sina 

mediciner och dess användning. Orsaker till detta enligt patienterna var att de upplevde att 

läkaren inte verkade villig att dela med sig av informationen. Vissa patienter kände sig 

underlägsna läkaren och kunde inte förstå de medicinska termer som läkaren använde. Vissa 

patienter upplevde informationen som för kort eller dold. De patienter som frågade och ville 

ha mera svar möttes med apati och otillräckliga eller oacceptabla svar. I vissa fall fick 

patienterna hjälp av informationshäften, tv-program eller böcker, men denna information 

kändes inte tillräcklig för att ersätta läkarens kunskaper. Eftersom patienterna inte fått någon 

bra eller tillfredställande information från sjukvården uppskattades information från andra 

källor så som apotekspersonal, oavsett hur kort den än var. Otillfredsställelse gällande 

informationen om mediciner fanns i varje aspekt. Exempelvis syftet med medicinen, 

bieffekter, vilken effekt den har och hur bra den kan tänkas fungera, hur man tar medicinen, 

ändringar i medicineringen, nya recept och så vidare. Många av de inblandade var oroliga 

över hur många olika mediciner de tog och eftersom de inte visste vilken effekt varje medicin 

hade blev mängden i sig ett problem för den enskilda patienten. Många av patienterna belyste 

även att deras informationsbehov ändras i olika delar av behandlingen, beroende på bieffekter, 

ändringar i medicinering och dylikt (17).  

Mål för informationen 

Rehabilitering efter en akut hjärtinfarkt innebär att den information och utbildning som 

patienterna får skall räcka så långt att patienterna efter sjukhusbesöket skall kunna klara sig 

själva (11).  

Kardiovaskulära sjukdomar där hjärtinfarkter ingår behandlas i de flesta fall med någon sorts 

mediciner tillsammans med uppmaningar om livsstilsförändringar. Dessa livsstilsförändringar 

innebär till exempel ändring av kostvanor. Korrekt hantering av medicin tillsammans med ett 

korrekt användande kan leda till minskad sjukdom hos individen och minskad stress på 

sjukvårdssystemet (17). 

Diskussion 
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Sammanfattning av huvudresultaten 

Det fanns ett behov för patienter och deras anhöriga att få information om patientens tillstånd 

och kommande besvär av sjukvårdspersonal (12). Vissa patienter hade problem att förstå de 

siffror och nummer som de fick information om (13).  I en annan studie framkom det att det 

fanns stora problem på patientnivå gällande brist på förståelse av risker, informationsbehov 

som inte blir mött, samt orealistiska förväntningar på de medicinska behandlingarna (16).  

Många deltagare i en studie var väldigt färgade av sin omgivning (13). Det framkom även 

skillnader gällande ålder hos patienterna (21).  

Patienterna trodde generellt sett inte att det systoliska trycket är viktigt när man bedömer ett 

blodtrycksvärde (18). Förutom det bidrog riskuppfattning, riskbearbetning, känslor, 

personliga värderingar, social press, miljö och ekonomiska möjligheter som ytterligare 

barriärer (16). I en studie uppgav patienterna att de områden som sjukhuset behövde förbättras 

på var information och uppföljning av tiden efter sjukhusvistelsen, information om medicin 

och medicinering samt information om undersökningar (11). Många patienter ville ha 

konkreta fakta som inte ändrades. De blev frustrerade över att det ständigt kom nya rön som 

de måste ta ställning till och eventuellt använda sig av (13). Sjuksköterskornas kunskaper var 

överlag bristfälliga (7). 

Det patienterna framhöll som det viktigaste felet i informationsledet var bristen på 

information. Många patienter hade dåliga kunskaper om sina mediciner och dess användning. 

Vissa patienter upplevde informationen de fått som för kort eller dold (17).  

Resultatdiskussion utifrån studiens syfte och frågeställningar 

Att ge information till en patient med hjärt- kärlsjukdomar är en komplex situation där många 

delar måste fungera för att en patient skall kunna ha ett gott liv. Det är viktigt att vårdpersonal 

är pålästa och kunniga i det område som de behöver informera om. Vidare är det viktigt att 

det finns en informationsplan så att vårdpersonal har klart för sig vad de ska informera om. 

Annars blir informationen bristfällig, då personalen verkar tycka att olika saker är viktiga att 

informera om. Hur ska de kunna informera och stödja patienter om de inte vet vad de ska 

informera om, och i förlängningen hur ska de kunna svara på frågor och liknande?  

I denna studie kom uppsatsförfattarna fram till att vårdpersonal/sjuksköterska hade relativt 

dåliga kunskaper. I de studier där det framtagits ett speciellt informationsprogram så gav det 
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god effekt. Patienterna var mera nöjda och upplysta, vilket innebär trygghet. Det är även 

viktigt för sjuksköterskor att känna in vad patienten behöver för information och ge den 

anpassad till just den individen. Tänka på att man ska ge ”hjälp till självhjälp”. Det är även 

viktigt att man som vårdpersonal försäkrar sig om att patienten förstått informationen. Annars 

kanske extra resurser behövs?  

Viktigt att informera patienten ordentligt även om mediciner och vikten av att dessa skall tas 

enligt ordination, och även om risker och biverkningar. Patienten ska inte känna sig osäker 

och på grund av detta avvika från rekommendationer som på sikt kan vara skadliga för 

patienten. I vår studie framkom det att patienterna överlag inte var nöjda med informationen 

de fått. Det fanns mycket brister i deras kunskaper. Skrämmande är att så många går efter vad 

anhöriga säger istället för att fråga och lyssna på vårdpersonalen. De kanske inte vill vara till 

besvär?, De kanske inte vågar fråga en extra gång?, Eller så är de så sårbara att de inte kan ta 

till sig informationen. Angående åldersskillnader så kan det bero på att äldre anses ”ska vara” 

sjukare, de förväntas få vissa symtom/sjukdomar med åldern. Yngre personer anses ”ska 

vara” friska och är därför mera ”på hugget”, de kräver och efterfrågar information och 

behandling i större utsträckning. 

Uppsatsförfattarna har försökt att hitta resultat taget från det syfte och frågeställningar som 

författarna satt upp. Resultatet kommer från olika länder och kulturer och bör kanske främst 

ses som en fingervisning på hur viktigt det faktiskt är med information och undervisning. 

Därför anser uppsatsförfattarna att resultatet bör kunna användas för att belysa viktiga delar 

inom informationsområdet av sjukvården. Information är en stor del av sjukvården som 

många gånger inte tas på så stort allvar som uppsatsförfattarna menar att det borde. 

Uppsatsförfattarnas eget arbete i resultatet har enbart varit att belysa de delarna som ansågs 

viktiga inom informationsområdet.  

Uppsatsförfattarna försökte hitta klass och könsskillnader inom informationsområdet, men 

fann att det fanns lite beskrivet om detta. Eftersom det finns skillnader inom andra områden, 

så som vilken behandling människor med samma sjukdom fast med olika kön eller klass får, 

drar författarna slutsatsen att det mycket väl kan finnas skillnader i vilken information olika 

patienter får. Det blir också skillnad i vilken information som ges då patienter med olika 

klasser får träffa olika typer av läkare. De från en lägre klass får träffa en allmän läkare, och 

de från en högre klass får träffa en specialist, eftersom specialistläkaren har mer kunskaper 
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inom ämnet. Att träffa en specialistläkare kan även bidra till att patienten i högre utsträckning 

får genomgå operationer. 

På grund av barriärer gällande ålder och hur patienten uppfattar symtom kan det bli svårt för 

denne att ta till sig informationen som ges. När detta sker blir det också svårt för patienten att 

identifiera symtom som denne har. Det är därför viktigt att sjuksköterskan anpassar 

informationen till varje enskild patient. Generell information kan inte ges då det är skillnader 

gällande hur äldre respektive yngre patienter uppfattar sina symtom.  

Resultatdiskussion utifrån tidigare forskning och/eller teori 

I uppsatsförfattarnas resultat finns många av de saker som tidigare forskning belyst som 

viktigt. Till exempel att information är en stor och viktig del för sjukvården, och att 

patienterna är väldigt beroende av denna information. För att patienterna skall kunna klara sig 

själva och få ett tillfredställande liv efter en diagnos med hjärt- och kärlsjukdom behövs 

kontinuerlig, individanpassad och situationsanpassad information som patienten kan ta till sig. 

Det har även sen tidigare framkommit att all information inte kommer fram till patienten och 

att det kan vara en komplex situation att informera en patient. I uppsatsförfattarnas resultat har 

dock vissa viktiga aspekter lyfts upp, så som barriärer på personal och patient nivå. För att 

förstå hur en bra kommunikation mellan patient och vårdpersonal går till, är det viktigt att 

vara medveten om de problem som finns. Det finns även beskrivet från patientnivå hur 

information upplevs och vad patienterna uppfattar som viktigt att förbättra. Eftersom 

sjukvården bör vara patientcentrerad. 

Kritisk Metoddiskussion 

Författarna tycker att en svaghet i studien är att de använt sig av så få databaser för sökning av 

artiklar. De har enbart använt sig av tre stycken databaser som enbart varit tillgängliga genom 

Högskolan Dalarna. Författarna fann artiklar utifrån de sökord de valde, därför lades inga 

ytterligare till eller togs bort. Eftersom ämnet skall ha med omvårdnad att göra kan man tänka 

sig att författarna skulle ha lagt till sökord som till exempel nursing, dock fick författarna inte 

fram tillräckligt många relevanta artiklar. Därför valdes sökordet nursing bort. Då ämnet 

handlar om kommunikation och information anser författarna att omvårdnadsaspekten ändå 

följt med, eftersom kommunikation och information behövs för att omvårdnad skall kunna 

ske. Att enbart etiskt granskade artiklar fick ingå i studien innebar att flera artiklar fick väljas 

bort, trots att dessa hade ett relevant innehåll. 
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 Vissa artiklar har inte enbart handlat om information, men författarna har tagit ut valda delar 

för att belysa informationsaspekten till resultatet. 

Granskningsmallarna gjorde att författarna fick en bättre överblick över sina artiklar och dess 

relevans. Med tanke på att författarna har haft en tidspress att klara av att skriva denna c-

uppsats under de tio veckor som kursen pågår, kan vissa genvägar ha tagits jämfört med om 

mer tid varit tillgänglig, då ämnet i sig är stort.  Dessa genvägar är små men kan ha bidragit 

till signifikant skillnad i resultatet. De kan ha bestått i att författarna valt för få artiklar och 

databaser att granska för resultatet eftersom fler artiklar varit utanför tidsgränsen. 

Behov av ny forskning 

Forskning angående klass och könsskillnader i hur patienter får information behövs för att 

klargöra om det finns skillnader. Även hur sjuksköterskan använder sig av kommunikation i 

sitt arbete. För att få reda på detta bör en undersökning göras där forskarna intervjuar 

sjuksköterskor och patienter samt observerar normala situationer inom vården där 

kommunikation och information ingår. 

Klinisk nytta och tillämpning 

Dessa problembarriärer vid information är väl belysta inom författarnas resultat, och kan vara 

en hjälp för sjukvårdspersonal för att förstå hur en bra kommunikation går till, samt hur 

information kan nå fram till patient på bästa sätt. Informationsaspekten belyses på ett viktigt 

sätt där information som patienten kan ta till sig är av yttersta vikt för en lyckad vård. 

Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur information når fram till patienter med hjärt-

kärlsjukdomar. I resultatet framkom det att individbaserad utbildning verkar vara ett vinnande 

koncept, men att det nog är svårt att anamma i dagen sjukvård då detta kräver mycket resurser 

(11), (12), (14), (15), (21). Det framkom även att medicinering är ett vedertaget 

behandlingssätt och en viktig del i att behandla hjärt-kärlsjukdomar. Trots detta finns stora 

problem med information angående medicinering och mediciner. De problem som finns 

angående information och undervisning om mediciner, är främst att få fram hur patienter ska 

använda sig av sina mediciner (11), (17), (20). Dessutom framkom att brister som uppstår i 

den information och undervisning som finns idag främst verkar vara bristande kunskaper hos 

sjuksköterskan om just detta. Samt att patienterna inte kan ta ett personligt ansvar, då de inte 
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får tillräckliga verktyg för detta (13), (14), (15), (18), (19), (20). Vi som författare till denna 

studie tycker att det som framkommit speglar verkligheten och resultatet kan med fördel 

användas i klinisk praxis. 
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Bilagor 

 
Analys och tolkning av data  Bilaga 1 

Författarnas Namn Publicerad År  

Nationalitet 

Kvalitet Syfte Design 

Referens nr 

Datainsamling-

smetod 

Urval 

D. Alter, A. Chong, 

P. Austin, C. 

Mustard, K. Iron, J. 

Williams, C. 

Morgan, J. Tu, JV. 

Irvine, C. Naylor 

2006 

Kanada 

96,5% 

Hög 

Undersöka sambandet 

mellan socioekonomiska 

faktorer, andra hälso 

faktorer samt en 2 års 

dödlighet efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 

24 

Studie kallad 

SESAMI samt 

frågeformulär. 

3407 

Mandy Bowler, 

Alison Blake 

2007 

England 

84% 

Medel 

Undersöka om  

sjuksköterskor kan ta över 

hjärtsjuksköterskors arbete 

inom kommunen. 

Kvalitativ 

27 

Frågeformulär 100 

MA Farahani, E 

Mahammadi, F 

2008 92% Att identifiera problem 

gällande kulturella faktorer 

Kvalitativ Intervjuer 35 

20 



 

 

Ahmadi, M Maleki, 

E Hajizadeh 

Iran Medel och dess påverkan på 

patientundervisning om 

kardiovaskulära sjukdomar 

22 

Yoshimi Fukuoka, 

Kathleen Dracup, 

Debra K Moser, 

Sharon McKinley, 

Carol Ball, Keiko 

Yamasaki, Cho-Ja 

Kim. 

2007 

Australien, 

Japan, Syd 

Korea, 

England, 

USA 

94% 

Medel 

Jämföra könsskillnader vid 

akut hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 

26 

Intervjuer 1100 

Karen Gordon, 

Felicity Smith, 

Soraya Dhillon 

2006 

England 

100% 

Hög 

Undersöka medicinsk 

relaterade problem från 

patientens perspektiv vid 

kroniska sjukdomar och 

identifiera vilken hjälp 

dessa människor behöver 

för att klara av sin 

medicinering. 

Kvalitativ 

19 

Intervjuer 98 

Roberta E. Goldman, 

Donna R. Parker, 

Charles B. Eaton, 

Jeffrey M. Borkan, 

Robert Gramling, 

Rebecca T. Cover, 

David K. Ahern 

2006 

USA 

96% 

Hög 

Utforska patienters 

uppfattning om kolesterol 

och kardiovaskulära 

sjukdomsrisker och deras 

reaktioner till 3 stycken 

strategier för att 

kommunicera 

kardiovaskulära risker.  

Kvalitativ 

15 

Intervjuer  50 

Tiina Hetemaa, 

Kristiina 

Manderbacka, Antii 

Reunanen, Seppo 

Koskinen, Ilmo 

Keskimäki. 

2006 

Finland 

100% 

Hög 

Utforska socioekonomiska 

skillnader av 

behandlingsmetoder vid 

hjärtinfarkt och 

kärlkramp. 

Kvantitativ 

25 

Två 

administrativa 

register, ett 

från 

försäkringsbola

g och ett från 

sjukhus 

utskrivningsreg

ister.  

49846 

Albinas Naudziunas, 

Laima Jankauskiene, 

Egle Kalinauskiene, 

Vidas Pilvinis 

2005 

Litauen 

88% 

Medel 

Att introducera 

patientinformation om 

kardiovaskulära 

riskfaktorer på en 

kardiologisk enhet. 

Kvantitativ 

16 

Frågeformulär 64 

21 



 

 

Susan A Oliveria, 

Roland S Chen, 

Bruce D McCarthy, 

Catherine C Davis, 

Martha N Hill 

2004 

USA 

93% 

Medel 

Undersöka kunskaper, 

medvetande, attityder 

gällande hypertoni bland 

personer med högt 

blodtryck. 

Kvantitativ 

20 

Intervjuer 2264 

Kjersti Oterhals, 

Berit R. Hanestad, 

Geir E. Eide, Tove A. 

Hanssen 

2006 

Norge 

96,5% 

Hög 

Utforska och beskriva 

relationen mellan 

information och nöjdhet 

med sjukvården efter en 

hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 

13 

Frågeformulär 111 

Ben Steenkiste, 

Trudy Weijden, Jelle 

Stoffers, Richard 

Grol 

2008 

Nederländern

a 

82% 

Medel 

Bedöma patienters förmåga 

att använda ett hjälpvertyg 

för att förhindra 

kardiovaskulära 

sjukdomar. Barriärer på 

patient nivå. 

Kvantitativ 

18 

Intervjuer och 

möten.  

332 

Ben van Steenkiste, 

Trudy van der 

Weijden, Daniëlle 

Timmermans, 

Jaqueline Vaes, Jelle 

Stoffers, Richard 

Grol 

2003 

Nederländern

a 

100% 

Hög 

Trots att det finns många 

riktlinjer och 

riskbedömningar angående 

kardiovaskulära 

sjukdomar. Kan 

patienterna i sig vara en 

barriär för att 

implementera detta. Denna 

studie utforskar dessa 

barriärer. 

Kvalitativ 

21 

Intervjuer 22 

Havva Tel, Hatice 

Tel. 

2005 

Turkiet 

92% 

Medel 

Utforska vilken effekten av 

individuell utbildning blir 

för patienterna med 

kärlkramp och deras 

familjers oros nivåer vid 

förflyttning från 

hjärtavdelning till allmän 

hälso-enhet.  

Kvalitativ 

14 

Frågeformulär 90 22 



 

 

Susan C.Washburn, 

Cynthia A. 

Hornberger, April 

Klutman, Lynn 

Skinner 

2005 

USA 

82% 

Medel 

Undersöka kunskapen hos 

sjuksköterskor gällande 

egenvård vid hjärtsvikt. 

Kvantitativ 

8 

Undersökningsf

ormulär 

51 

Sean Young Hwang, 

Cathy Ryan, Julie 

Johnson Zerwic 

2006 

USA 

96% 

Hög 

Påvisa ålderns påverkan av 

symptom vid akut 

hjärtinfarkt och hur snabbt 

de äldre söker hjälp. 

Kvalitativ 

23 

Intervjuer 239 

Wendy Young, 

Georde Rewa, Cash 

L, Coyte P, 

Goodman S, Jaglal S, 

Lefkowitz C, 

2003 

Kanada 

86% 

Medel 

Utvärdera kardiologiskt 

vårdprogram som utförs av 

sjuksköterskor i 

hemsjukvården. 

Kvantitativ 

17 

Möte 715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga 2 

 Kvantitativa studier 
 

23 



 

 

  Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

24 



 

 

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng:  29 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och Forsberg, C. & 
Wengström Y. (2008) 
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 Kvalitativa studier 
 

  Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   



 

 

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng:  25 

Erhållen poäng: ?? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och Forsberg, C. & 
Wengström Y. (2008) 
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