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SAMMANFATTNING  
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur patienter som drabbats av hjärtinfarkt 

upplever mötet med sjukvårdspersonal i samband med insjuknandet samt hur sjuksköterskan 

genom sitt bemötande och sina omvårdnadsåtgärder kan stödja och hjälpa patienten. 

Metod: Litteraturöversiktens resultat baserades på 18 vetenskapliga artiklar. Dessa granskades, 

analyserades och sammanställdes av båda författarna.  

Resultat: Resultatet i studien visar på att sjuksköterskans bemötande gentemot patienten har 

en stor betydelse för hur patienten upplever vården. Ett bra bemötande är en förutsättning för 

att det skall bli en god relation för en bra vård. Patienter som har fått ett bra bemötande, 

information och är involverad i behandlingen är mer till freds och detta har stor betydelse för 

patientens tillfrisknande. Slutsats: Studien visar att hur patienter upplever bemötandet i 

samband med insjuknandet i hjärtinfarkt kan ha en stor inverkan på patientens hälsotillstånd 

och därmed också framtida livsstilsförändringar. Sjuksköterskan har en stor och viktig roll när 

det gäller att informera de som drabbats av hjärtinfarkt. Genom att se till att patienten är 

välinformerad har det visat sig att de känner sig tryggare i den situation som de befinner sig i. I 

situationer när patienten själv inte kan ta till sig de grundläggande behoven har sjuksköterskan 

en viktig uppgift att stötta och ersätta dessa behov.  
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INTRODUKTION  
Hjärtinfarkt är den vanligaste enskilda dödsorsaken i Sverige, och utgör ca 30 % av alla 

dödsfall. Antalet personer som årligen insjuknar i hjärtinfarkt beräknas till över 37 000 

personer. Närmare hälften av alla som avlider i Sverige gör detta till följd av komplikationer 

direkt relaterade till hjärt-kärlsjukdomar. År 2008 dog 4592 kvinnor medan motsvarande 

siffra för män uppgick till 5766 (Hjärtlungfondens Hjärtrapport, 2011). 

 

Före 45 års ålder är hjärtinfarkt relativt ovanlig och dödligheten låg, ca 5 % hos män. 

Frekvensen ökar sedan successivt och de flesta infarkterna inträffar i 70– 80 års ålder hos 

män, och 75- 85 hos kvinnor. Dödligheten ökar också successivt med stigande ålder och 

uppgår till närmare 60 % över 80 års ålder (Persson, 2003). Ett snabbt medicinskt 

omhändertagande har lett till en ökad överlevnad hos människor som drabbats av hjärtinfarkt 

(Vasko & Östberg, 2003). 

  

En akut hjärtinfarkt kräver professionell behandling så snart som möjligt efter symtomdebut. 

Från ett medicinskt perspektiv finns det inte utrymme för djupare diskussioner med patienten 

(Gammelgaard, Mortensen, & Rossel, 2004). I det akuta tillståndet handlar omvårdanden 

många gånger om att fatta beslut och agera på patientens vägnar (Haugland, Hansen & 

Areklett, 2002). Även om patientens delaktighet ges lägre prioritet i det akuta medicinska 

läget som till exempel vid en akut hjärtinfarkt, visar forskning på att det första 

omhändertagandet inom sjukvården har direkt betydelse för hjärtinfarktpatientens framtida 

hälsa (Wiles & Kinnamonth, 2000).  

 

Omvårdnadspersonalen bör se patienten ur ett helhetsperspektiv och inte enbart rikta 

insatserna mot sjukdomstillståndet. Ett bra bemötande ingår i omvårdnadspersonalens 

professionalitet (Dahlberg, 2003). Trots detta visar anmälningar att en stor del av de klagomål 

som kommer in till patientnämnderna handlar om att bemötande utgör ett problemområde 

(Socialstyrelsen, 2009).  
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Hjärtinfarktens fysiologi  
Akut hjärtinfarkt innebär att hjärtats muskulatur nekrotiserats (vävnadsdöd) på grund av 

ischemi (syrebrist). Arterioskleros (förkalkning) i hjärtats kranskärl med trombpålagring 

(blodpropp) är den vanligaste orsaken till att cirkulationen upphör eller försämras så att 

nekros (vävnadsdöd) uppstår (Lindgren, Wernstedt, Lötvall, Rössner, 1998). Utvecklingen av 

arterioskleros i kranskärlen startar redan i unga år och fortgår i individuellt tempo hela livet. 

Hos vissa individer sker en långsamt ökande förträngning i kärlen som efterhand medför risk 

för myokardischemi (syrebrist i hjärtat). Först efter betydande förträngning, som sker gradvis 

av ett kranskärl, uppstår symtom som till exempel andfåddhet och bröstsmärta (Renk, 2003). 

 

Den viktigaste orsaken till kranskärlssjukdom anses vara en kombination av ohälsosam 

livsföring samt ärftliga betingelser. Risken att drabbas av kranskärlssjukdom ökar med 

stigande ålder. Ytterligare utgörs en förhöjd risk vid faktorer såsom förhöjda blodfetter, 

förhöjt blodtryck, diabetes, negativa psykosociala faktorer, stress, rökning, övervikt samt 

fysisk inaktivitet. En ökad utbredning av hjärt-och kärlsjukdomar kan även sättas i samband 

med den västerländska vällevnaden och stigande åldrar. Uppskattningsvis har närmare hälften 

av alla människor över 65 år en hjärt-och kärlsjukdom (Vasko & Österberg, 2003). 

 

Hos patienter med akut hjärtinfarkt har den aktuella episoden i mer än 50 % av fallen 

föregåtts av en period av lättutlösta bröstsmärtor, instabil angina (Wallentin, 2005). Smärtor 

vid hjärtinfarkt har samma lokalisation och karaktär som vid kärlkramp men är mer intensiva 

och sitter i längre. Patienten kan vara allmänpåverkad, kallsvettig, illamående och ha 

kräkningar (Hedner, 2003).  I samband med bröstsmärteattackerna är andnöd (dyspne) vanligt 

förekommande (Wallentin, 2005). 

 

När det gäller kvinnor så kan de förutom bröstsmärta uppleva andfåddhet, trötthet, 

illamående, svimningskänsla samt allmän sjukdomskänsla, besvär som är ganska allmänna. 

Kvinnor med hjärtinfarkt har oftare än männen symtom på illamående, ryggvärk, yrsel och 

hjärtklappning (Schenck-Gustafsson, 2003). 
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Svåra bröstsmärtor som sitter i längre än 15 minuter och som inte lindras genom 

nitroglycerinpreparat är starkt misstänkta för hjärtinfarkt (Hedner 2003). Hjärtinfarkt är en 

irreversibel (oåterkallelig) hjärtmuskelskada på grund av syrebrist. Blodcirkulationen upphävs 

plötsligt när en trombos (blodpropp) täpper till ett kärl. Det blir syrebrist i det drabbade 

området och cellerna dör. De kliniska begreppen som ofta används är ST-höjningsinfarkt och 

icke ST-höjningsinfarkt (Vasko, 2003). Diagnosen ställs med hjälp av symtombild, anamnes 

samt Ekokardiografi (EKG). EKG ger information om hjärtinfarktens läge och utbreddhet 

(Eriksson & Eriksson, 2002). Mindre än hälften av alla patienter med hjärtinfarkt har 

diagnostiska EKG-förändringar vid intagning på sjukhus (Renk, 2003). Diagnostiken av 

hjärtinfarkt kompletteras därför med blodprover. De myocardceller som blivit skadade under 

hjärtinfarkten läcker ut myocardspecifika enzymer. De enzymer som är mest myocardspecifik 

är Troponin-I, Troponin-T. Med hjälp av dessa prover kan hjärtinfarktens storlek bedömas 

eftersom graden av enzymutsläpp är proportionerlig till myocardskadans omfattning (Hedner, 

2003).  

 

Psykologiska aspekter vid hjärtinfarkt 
Situationen att plötsligt drabbas av hjärtinfarkt kan för många innebära en traumatisk kris. Vid 

ett trauma genomgår en person olika stadier av kriser som vårdpersonalen måste ta hänsyn till. 

Patienten måste få information om sitt sjukdomstillstånd. Informationen måste ges i rätt skede 

så att patienten är redo att ta in den. I det första akuta skedet kan patienten ha svårt att ta emot 

den information som ges (Cullberg, 2006). 

 

Bröstsmärtorna i sig ger en känsla av att livet är hotat. Olika reaktioner beskrivs i den akuta 

fasen när en hjärtinfarkt inträffar. Allt från förnekelse till förvirring, rädsla, ångest, oro, 

osäkerhet, ilska och frustration (Stewart, Davidson, Meade, Hirth, Makrides, 2000). Det är då 

viktigt att bemöta patienten med förståelse och respekt, vilket kan bidra till att reducera den 

drabbades rädsla och oro. Patienter som får ett bra bemötande, information och är involverad i 

behandlingen är mer tillfreds och detta har stor betydelse i patientens tillfrisknande (Nakano, 

Mainz, Lomborg, 2008).  

 

Ett respektfullt bemötande gentemot patienten är fundamentalt inom omvårdnaden och 

avgörande för hur patienten upplever vården (Dahlberg, 2003). Att visa respekt kan innebära 

att låta patienten ha en egen vilja, egna känslor och åsikter och ett eget sätt att uppleva 

situationen (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 1996). Enligt Fossum (2007) kan bemötandet 
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definieras som hur människor genomför och utför samtal med varandra. Ett bra bemötande 

innefattar korrekt information och korrekta upplysningar samt respekt för den enskilda 

människan. Det handlar om att patienten blir mottagen på ett värdigt sätt. Hydén (2001) ser 

mötet som ett samspel mellan människor. En viktig del i detta möte är den inställning som 

olika personer har till varandra och hur det kommer till uttryck i handlingar, tal, gester, 

ansiktsuttryck och tonfall. Vårdpersonalen måste därför interagera med patient så att integritet 

och autonomi respekteras och bevaras hos patienten (Kristofferssen, Nortvedt & Skaug, 

2005). 

 

Kommunikation 
Kommunikation i möten mellan individer består ofta av två huvudtyper: verbal och icke 

verbal. Med verbal kommunikation avses att innehållet har förmedlats språkligt, antingen 

genom tal eller skrift. Icke verbal kommunikation innebär utbyte av signaler på andra sätt, till 

exempel genom kroppshållning, rörelser, ansiktsuttryck och beröring. Den bästa 

informationen om våra känslor ges av den icke verbala kommunikationen (Eide & Eide, 

1997). 

 

I akuta och kaotiska situationer uppfattar inte patienten vad vårdpersonalen säger, men kan 

däremot uppfatta däremot tonläget. En hård och vass röst kan få patientens hjärta att klappa av 

obehag medan en lugn och varm röst kan betyda mycket för patienten. I mötet mellan patient 

som drabbats av sjukdom och vårdpersonal blir det många gånger ytliga kontakter. För att det 

korta mötet mellan sjuksköterskan och patienten skall bli så optimalt som möjligt är det 

viktigt för sjuksköterskan att ha ett professionellt förhållningssätt. I den professionella 

omvårdnadsrelationen finns tre nyckelbegrepp empati, yrkeskunskap och målorientering, 

dessa begrepp måste fungera för att det skall råda en god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och vårdtagaren (Eide & Eide, 1997). Förmågan att kunna förstå någon annan 

i en utsatt situation kräver empati, vilket betyder att, i det här fallet sjuksköterskan, kan leva 

sig in i en annan persons känsloläge och behov. Denna förmåga är en del av den sociala 

kompetensen (Borgenhammar & Fallberg, 1997). 

 

Samtalet är ibland ett underskattat arbetsredskap i hälso- och sjukvården. Förmågan att kunna 

kommunicera är viktig inom vården. Det gäller att vara lyhörd gentemot patienten som 

information ges vid rätt tillfälle. Det är även viktigt på vilket sätt sjuksköterskan uttrycker sig. 

Vilket gör att det talade ordet och kroppsspråket förmedlar samma budskap. Vid tillfällen när 
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det inte råder överensstämmelse mellan ord och kroppsspråk får kroppsspråket större 

betydelse (Borgenhammar & Fallgren, 1997). 

 

Travelbees omvårdnadsteori  
Travelbee (2001) beskriver att det centrala i omvårdnadsprocessen är den kommunikation 

som råder mellan sjuksköterskan och patienten. Kommunikationen är ett medel för att uppnå 

omvårdnadens syfte. Sjuksköterskan måste ha förmåga att hjälpa patienten att hantera 

upplevelserna av sjukdom och lidande och eventuellt finna mening i denna upplevelse. I 

mötet med patienten är det viktigt att sjuksköterskan tolkar den erhållna informationen som 

patienten förmedlar både verbalt icke verbalt. Denna kunskap använder sjuksköterskan i sin 

planering och vid genomförandet av omvårdnadsåtgärder. Detta förutsätter att sjuksköterskan 

har förmåga att observera, tolka iakttagelser, dra rimliga slutsatser och vidta åtgärder. 

Travelbee (2001) beskriver omvårdnad som en mellanmänsklig process mellan sjuka och 

friska individer. En mellanmänsklig relation innebär att den professionella 

omvårdnadspraktikern hjälper en individ att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom 

och lidande och vid behov, att finna mening i dessa upplevelser. Relationen kännetecknas av 

att både sjuksköterskan och patienten ser varandra som unika individer (Travelbee, 2001).  

 

Sjuksköterskans roll utifrån lagstiftningen 
Det är viktigt att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ser patienten i ett helhetsperspektiv 

och inte enbart utifrån ett sjukdomsperspektiv. I omvårdnaden ingår också att stödja och 

hjälpa patienten i de reaktioner som kan uppstå beroende på sjukdomen (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1 982:763)

 

. I hälso- och sjukvårdslagen står det skrivet att ”målet 

med hälso- och sjukvården är en god hälsa och att hela befolkningen ska få vård på lika 

villkor. Alla människor ska respekteras med värdighet och den individ som har mest behov av 

vård skall prioriteras”. Patientens självbestämmande och integritet ska respekteras och god 

kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal ska främjas (SFS 1982:763). 

Sjuksköterskan ansvarar för att den enskilda individen får information som ger förutsättningar 

till samtycke för vård och behandling (ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor, 2007). 
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Sjuksköterskan skall ha förmågan att kunna kommunicera med patienten på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt. Det är viktigt att i dialog med patienten ge stöd och vägledning, så 

att patienten kan vara delaktig i vården och behandlingen. Sjuksköterskan skall också kunna 

informera patienten individuellt eller i grupp och ta hänsyn till tidpunkt och innehåll. Det är 

viktigt att förvissa sig om att patienten förstår den givna informationen (Socialstyrelsen, 

2009).  

 

Problemformulering 
Den allra första kontakten med sjukvården är viktig för den framtida relationen och för 

patientens tillfrisknande (Dahlberg, 2003). Att i vardagslivet helt oförberedd och oväntat 

känna en smärta över bröstet och akut bli förd i ambulans till sjukhuset, kan för den drabbade 

vara en chockerande upplevelse. Patienten möts där av en helt främmande teknisk miljö som 

kan upplevas både obehaglig och skrämmande. I den akuta situationen är vårdpersonalen 

fokuserad på det medicinska omhändertagandet. Det är då viktigt för sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal att bemöta patienten med förståelse och respekt. Ökad förståelse kan erhållas 

genom att läsa aktuell forskning som beskriver hur patienter som drabbats av hjärtinfarkt 

upplever bemötandet i samband med insjuknandet (Forsberg & Wengström, 2008). Genom att 

försöka förstå och sätta sig in i hjärtinfarktspatienters upplevelser kan sjuksköterskan hjälpa 

och stödja patienten. Detta kan reducera den drabbades rädsla och oro (Eide & Eide, 1997). 

 

Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av bemötandet vid akut 

insjuknandet i hjärtinfarkt, samt vilka åtgärder sjuksköterskan kan vidta för att hjälpa och 

stödja patienten. 
 

Frågeställning 
Hur upplever patienter som insjuknat i hjärtinfarkt bemötandet av vårdpersonal i samband 

med insjuknandet? 
Hur kan sjuksköterskan genom sitt bemötande och sina omvårdnads åtgärder stödja och hjälpa 

patienten som drabbats av hjärtinfarkt? 

 

Definition av centrala begrepp 

Akutinsjuknade: Ett snabbt insjuknande, i det här fallet akuthjärtinfarkt (Persson, 2003). 
Bemötande: Sjuksköterskans förhållningssätt till patienten (Eide & Eide, 1997). 
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Omvårdnadsåtgärder: Åtgärder i syfte att ge stöd åt patienter i deras reaktioner i sjukdom och 

trauma (SFS 1982:763). 

 

METOD 
 
Design 
Studien har genomförts som en litteraturöversikt. 

 

Urval av litteratur 
Vetenskapliga artiklar till litteraturstudien söktes i databasen Pubmed då den enligt polit & 

Beck (2008) är inriktad mot omvårdnadsforskning. Sökningar har även gjorts i Mosby´s 

nursing Index. Denna databas innehåller enbart artiklar som berör omvårdnadsforskning. 

Sökord som användes i Pubmed var myocardial infarction, nurse-patient relations, 

communication samt attitude of health personnal. MeSH-termer användes. Samma sökord har 

använts i Mosby´s Index bortsett från att myocardial infarction där heter heart infarction och 

attitude of health personnel heter nurse attitude. Betydelsen är dock den samma. Mosby´s 

Index motsvarighet till MeSH-termer, Explode, användes vid sökningarna. Limits har i 

Pubmed använts i form av begränsningar som: humans, english, swedish, danish och 

norwegian language. I Mosby´s Index användes följande limits; humans, english, och år 2001-

2012. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och inte äldre än år 2000. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska, 

danska eller norska, beröra kvinnors och mäns upplevelser av bemötande i samband med 

insjuknandet i hjärtinfarkt. Artiklar som handlade om hur sjuksköterskan kan stödja och 

hjälpa patienter som drabbats av hjärtinfarkt inkluderades. Eftersom många 

hjärtinfarktspatienter söker för sin bröstsmärta via akutmottagningar, inkluderades även 

artiklar som berörde detta ämne. Vi ansåg detta vara av intresse utifrån patientens upplevelser 

av bemötande. Artiklar som inte ansågs motsvara studiens syfte exkluderades.  
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Tabell 1. Sökstrategin för att hitta valda artiklar. 

Databas Sökord Antal 
Träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal  
utvalda 
artiklar till 
resultatet 

Pubmed Myocardial 
infarction/nursing¹ 

1014 0   

Pubmed Nurse-Patient 
Relations¹ 

27777 0   

Pubmed Communication¹ 320197 0   

Pubmed Attitude of Health 
Personnel¹ 

105190 0   

Pubmed Myocardial 
infarction/nursing¹AND 
Nurse-Patient 
Relations¹ 

71 

 

 

71 

 

 

  

Pubmed Myocardial 
infarction/nursing¹ 
AND Nurse-Patient 
Relations¹* 

58 58 5 2 

Pubmed Myocardial 
infarction/nursing¹ 
AND Attitude of 
Health Personnel¹ 

50 50   

Pubmed Myocardial 
infarction/nursing¹ 
AND Attitude of 
Health Personnel¹* 

48 48 10 3 

Pubmed Patient Satisfaction¹ 48783 0   

Pubmed Myocardial 
infarction/nursing¹ 
AND Patient 
Satisfaction¹ 

9 9   

Pubmed Myocardial 
infarction/nursing¹ 
AND Patient 
Satisfaction¹* 

9 9 7 3 
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Mosby´s 
Index 

Heart infarction² 68388 0   

Mosby´s 
Index 

Nurse patient 
relationship² 

13222 0   

Mosby´s 
Index 

Nurse attitude² 15274 0   

Mosby´s 
Index 

Patient satisfaction² 30526 0   

Mosby´s 
Index 

Heart infarction² 
Nurse patient 
relationship² 
 

48 48 8 2 

Mosby´s 
Index 

Heart infarction² 
Nurse attitude² 
 

58 58 12 4 

Mosby´s 
Index 

Heart infarction² 
Patient satisfaction² 
 

209 0   

Mosby´s 
Index 

Heart infarction² 
Patient satisfaction²*³ 
 

144 144 19 4 

¹MeSH-term, ²Explode, ³Artiklar från 2001-2012,*Limit 

  
Kvalitetsvärderingar 
Litteraturen som används i litteraturöversikten granskades enligt modifierade 

granskningsmallarna för kvalitativ respektive kvantitativ metod som Högskolan Dalarna 

tillhandahåller (se bilaga 2 & 3). De artiklar som enligt granskningsmallen inte uppnådde 60 

% ger låg kvalitet. Artiklarna som bedömde kvalitet delades in i tre kategorier:  

• Lägre än 60 % av totalt antal ja-svar ger låg kvalitet.  

• Lika med eller mer än 60 % av totalt antal ja-svar ger medelgod kvalitet. 

• Lika med eller mer än 80 % av totalt antal ja-svar ger hög kvalitet. 

Studier med kvantitativ ansats har kvalitetsgranskats enligt bilaga 2 och studier som kvalitativ 

ansats har granskats enligt bilaga 3. Svar JA gav 1 poäng och NEJ gav 0 poäng. Artiklarna av 



 
   

10 
 

medel hög och hög kvalitet har använts, de som har låg kvalitet har exkluderats (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

 

Analys 
I enlighet med Polit & Beck, (2008) så bearbetades litteraturen utifrån syfte och 

frågeställning. Artiklarna lästes noga och text ur resultaten som motsvarade frågeställningen 

markerades Forsberg & Wengström, (2008). Texten sammanställdes för att hitta centrala 

teman. Dessa teman utgör rubrikerna i litteraturöversiktens resultat som presenteras i löpande 

text.  

 

Tillvägagångssätt 
Artiklarna till resultatet söktes av båda författarna via olika databaser med hjälp av 

sjukhusbiblioteket i Hudiksvall. Artiklarna valdes ut efter att vi läst titel och abstrakt. Artiklar 

som ansåg svara mot studiens syfte och frågeställningar skrevs sedan ut i full text för 

granskning. Alla artiklar lästes av båda författarna därefter valdes de som var relevanta för 

studien ut.  

 

Forskningsetiska överväganden  
Uppsatsförfattarna har i enlighet med forskaretiska anvisningar för forskare vid Högskolan 

Dalarna eftersträvat att vara tydlig och korrekta i redovisningen av all litteratur som tagits 

fram i både introduktionen och litteraturgenomgång. Enligt forskningsetiska regler är det ålagt 

uppsatsförfattarna att inte lägga in egna värderingar i arbetet med litteraturgenomgången utan 

att hela tiden förhålla sig objektiva (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

RESULTAT 
Resultatet av analysen redovisades i löpande text som sorteras in under rubriker som 

motsvarar studiens frågeställning. 

 
Patientens upplevelse av bemötandet 
I studien av Attree (2001) framgick att ett bra möte mellan sjuksköterska och patient skulle 

präglas av vänlighet. Patienterna ansåg att en god vård innefattade en bra relation till 

sjuksköterskan. Att sjuksköterskan visade omtanke och uppriktigt intresse underlättade 

utvecklingen av relationen mellan sjuksköterska och patient, eftersom patienterna då kände 

tillit och förtroende samt uppfattade att sjuksköterskan lyssnade och talade till dem (Attree 
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2001). Vidare ansåg Attree (2001) att när sjuksköterskan upprättade en social kontakt med 

patienterna bidrog detta till en god relation där patienterna kände att de kunde tala om sin oro 

och uttrycka sin ängslan. Patienterna upplevde det negativt då sjuksköterskorna var 

opersonliga och markerade distans till dem (Attree, 2001). 

  

I studien av Covinsky (2000) tillfrågades patienter som vårdats på sjukhus för en hjärtinfarkt, 

hur det upplevt bemötandet och den vård de fått under sjukhusvistelsen. Slutsatsen som 

Covinsky (2000) kom fram till var att det fanns ett samband mellan patienters hälsostatus och 

hur de upplevde den vård de fått. Patienter med sämre hälsostatus rapporterade att det var 

mindre nöjd med sin vård och det bemötande de fick än patienter med bättre hälsa. Detta 

ansåg Covinsky (2000) kunna härledas till att patienter med bättre hälsa har en inneboende 

tendens att vara mer nöjd med vård och bemötande. Covinsky (2000) anser sig genom detta 

kunna påvisa att det finns ett samband mellan mellanmänskliga processer och patientens 

uppfattning om god vård.  

 

Fremont et al (2001) fann att patienter med akut hjärtinfarkt som hade negativa erfarenheter 

av vård och bemötande i samband med insjuknandet, hade lägre självskattad hälsa och mer 

bröstsmärtor 12 månader efter utskrivning jämfört med andra patienter. Skillnader i fysisk och 

allmän hälsa kunde även ses. Fremont et al (2001) menar att hans analys tyder på att negativa 

sjukhusupplevelser är associerad med sämre långsiktiga resultat för patientens tillfrisknande. I 

studien hänvisar man även till tidigare studier av Covinsky (2000) där det också framkommit 

att sjuksköterskans kommunikation med patienten om dennes sjukdom samt interpersonella 

aspekter i vården i allmänhet kan påverka en rad olika hälsorelaterade beteenden. Dessa kan 

vara avgörande för en framgångsrik återhämtning efter en akut hjärtinfarkt(Fremont et al, 

2001).   

 

Baldursdottir & Jonsdottir (2002) har i en studie på Island funnit att oberoende av sjukdom så 

upplevde patienter samma behov av att få god omvårdnad och gott bemötande. Vårdpersonal 

bör vara medveten om detta eftersom det finns en tendens att förminska patientens klagomål 

om det inte anses vara allvarligt sjuka. Patienten har dock rätt till högkvalitativ vård 

oberoende av vad vårdpersonalen har för uppfattning om allvaret i patientens sjukdom. 

Studien finner inget stöd för argumentet att tidsbrist hos sjuksköterskorna skulle vara orsaken 

till brister i vården till patienterna. Författarna menar vidare att först när sjuksköterskan är 

närvarande både fysiskt och psykiskt i vårdsituationen kan patientens behov av god vård 
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tillfredställas.  
 

Wiman & Wikblad (2004) beskriv i sin studie en kategori av icke vårdande bemötande som 

en instrumentellt beteende, det vill säga när sjuksköterskan fokuserade på det hon gjorde 

praktiskt istället för på patienten. Här upplevde enligt författarna patienten brister i 

kommunikationen då sjuksköterskan utförde åtgärder med en avsaknad av känsla men ändå 

inte på ett okänsligt sätt. När sjuksköterskan visade ett uppenbart ointresse för patienten 

upplevdes en känsla av bristande kommunikation som när åtgärder utfördes runt patienten 

utan att det förkom någon verbal kommunikation. Åtgärderna utfördes istället av 

sjuksköterskan under samtal med kollegor eller med intresset riktat åt annat håll. 

 

I studien av Nyström, Nyden & Pettersson (2003) så framgick det att sjuksköterskor trodde att 

de gav ett bra bemötande genom att informera om att de hade mycket att göra eller att de var 

underbemannade. Detta upplevde dock patienterna som negativt och de kände att de inte ville 

störa sjuksköterskan med sina bekymmer eller belasta henne med mer arbete. Vidare menar 

Nyström et al (2003) att patienterna nedvärderade sin egen betydelse och försökte vara goda 

patienter och tänka att det fanns alltid de som hade det värre. 

 
Information/Kommunikation 
Enligt Oterhals, Hanestad, Eide & Hanssen (2006) så hade sjuksköterskan en stor roll som 

informatör gentemot patienten. Genom att styra hur mycket information som gavs till 

patienten påverkas förutsättningarna för patientens rätt till självbestämmande, dess välmående 

och medgivande till omvårdnadsåtgärder. Välinformerade patienter visade sig känna större 

trygghet i den situation som de befann sig i. Vidare ansåg Oterhals et al (2006) att de flesta 

patienter ville ha information om sitt sjukdomstillstånd och hade en uppfattning om att 

sjukvårdspersonal var skyldig att informera dem om detta. Att förse patienter med akut 

hjärtinfarkt med information om deras sjukdom och tillfrisknade hade ett betydande samband 

med patientens föreställningar av god livskvalitet. 

I studierna av Jackson et al (2000) belyses vikten av att patienterna får information på ett 

sådant sätt att de förstår den och att kan komma ihåg den. Erfarenheten från patienterna visade 

att de hade svårt att ta emot för mycket information i den akuta situationen, när det befann sig 

chockfas. Patienten upplevde att personalen var stressad och otydlig och de förstod inte 

fackspråket vilket ledde till att patienterna inte kunde ta till sig den information som gavs. 



 
   

13 
 

Patienterna tyckte att sjuksköterskan inte gav tillräcklig information om deras situation och de 

tyckte att sjuksköterskan var mer fokuserad på sina arbetsuppgifter än att prata med patienten. 

De kände sig åsidosatta då sjuksköterskan hela tiden gjorde egna antaganden om deras behov 

och önskningar (Jackson, et al., 2000; Stewart et al, 2000).  

 

Jackson et al (2000); Stewart, et al (2000) har i sina studier påvisat att patienterna upplevt att 

de fick för lite information om den egna hjärtinfarkten. Informationen skulle vara mer 

omfattande, lättförståligt och detaljerad. Ofta upplevde patienten att informationen var 

generell och teknisk inriktad, istället för individuell och relevant för den enskilde patienten. 

Många patienter uppgav att de var rädda för at ställa fel frågor och göra sig till åtlöje på grund 

av sin okunskap om hjärtinfarkt (Hanssen, Nordrehaug, & Hanestad, 2004). 

Även Hildingh, Fredlund & Lindell, (2006) betonade i sin studie vikten av att sjuksköterskan 

hade förmågan att göra informationen tillgänglig och på så sätt skapa tillfredsställelse hos den 

enskilde patienten. Detta beskrev Hildingh et al (2006) som viktigt eftersom det associeras 

med lägre nivåer av ångest hos patienten och i stället förenat med upplevd nytta för 

hälsosammare livsstil.  

 

Anledningen till varför patienter vill eller inte vill ha information skiljer sig åt (Ågård, 

Hermerén & Herlitz, 2001; Hanssen et al, 2004). Enligt deras analys framkom att en del ville 

ha information för att känna delaktighet i den egna vården. En del patienter ville inte ha 

information om sitt tillstånd då de kände att detta inverkade negativt på deras oro och rädsla. 

För en del patienter hade det ingen större betydelse om de blev informerad eller inte. De 

kände att det inte förändrade situationen, eller att sjukdomen inte gick att påverka genom mer 

information. Patienterna hade en syn på sig själva som inkapabla att förstå innerbörden av 

medicinska termer vilket ledde till att vissa avstod från informationen och överlämnar 

ansvaret på sjukvårdspersonal. Enligt Ågård et al (2001) & Hanssen et al (2004) var det flesta 

patienterna tillfreds med informationen som gavs i relation till det akuta omhändertagandet 

och behandlingen. 

 

Sjuksköterskans stöd till patienten 

Oterhals et al (2006) ansåg i sin studie att tillfrisknandet efter akut insjuknade i en hjärtinfarkt 

kan bli mycket stressig för patienten, och den första tiden var associerad med en betydande 

och enveten trötthet. Känslomässigt stöd ansågs som viktigt för att underlätta för patienten att 

förstå prognosen (Oterhals et al, 2006). Sjukvårdspersonal bör kunna identifiera faktorer som 
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är associerade med hög oro och ångest och på så sätt underlätta för patienten att kunna hantera 

den stressande upplevelse som hjärtinfarkt innebär (Garvin et al 2003). 

 

I studien av Ostergaard Jensen & Petersson (2003) framkom det att stöd från 

sjukvårdspersonalen var en viktig faktor när det gällde hjärtinfarktspatientens tillfrisknande. 

Sjuksköterskan bör alltid ta hänsyn till grundläggande aspekter såsom patientens egen 

sjukdomserfarenhet. För att stödet skall bli så optimalt som möjligt för patienten bör 

sjuksköterskan med tydliga och sakliga argument skapa en förståelse för patientens egen hälsa 

och livssituation. Ostergaard Jensen & Petersson (2003) ansåg att detta i sin tur kan leda till 

ett mer aktivt deltagande från patientens sida när det gällde den framtida hälsan. Många 

patienter ville även få svar och förklaring till varför de fått hjärtinfarkt. Detta ökade 

förståelsen medicinskt, om vad hjärtinfarkt var, varför man får den, och hur man kan 

förebygga att få en ny.  

 

Berg (2006) fann i sin studie att samarbetet mellan sjuksköterska och patient fungerade på 

grund av att båda ville vara engagerade, de behandlade varandra med respekt och hade 

förtroende för varandra. Gemensamt identifierade de patientens behov. Det var enligt Berg 

(2006) önskvärt att sjuksköterskan var kompetent, hade kunskap och erfarenheter inom sitt 

område samt hade förmåga att skapa relationer. Relationen mellan sjuksköterskan och patient 

ansågs vara en balansgång mellan närhet och distans.       

 

Individuallitet och självständighet  
Studier av Wiles & Kinnmonth (2000) visar på att patientens förståelse för hjärtinfarkten kan 

vara en viktig faktor för återhämtning och motivation. Den inledande erfarenheten av 

sjukhusvården kan ha en direkt inverkan på hjärtinfarktpatientens intresse för 

livsstilsförändringar och sekundär prevention menar författarna. Wiles & Kinmonth (2000) 

anser att patienters vilja att genomföra förebyggande strategier efter en hjärtinfarkt kan 

komma att påverkas av deras tillstånd. I vilken grad patienten förstår vad som händer i den 

akuta fasen av en hjärtinfarkt beror till stor del på patientkommunikationen och interaktionen 

med personalen. Vidare framkommer det i studien att vårdpersonal har en tendens att 

uppmuntrar patienten att se en hjärtinfarkt som en akut händelse snarare än ett ”kroniskt” 

tillstånd och att detta ger patienten en lägre motivation till långsiktig livsstilsförändring. Wiles 

& Kinmonth (2000) menar att patienten kan ha nytta av att förstå en hjärtinfarkt som ett akut 

symtom på en bakomliggande sjuklig process som långvarig medicinering och 
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livsstilsförändring kan hjälpa till att kontrollera. 

 

Moser et al (2003) rapporterade att patientens oro under sjukhusvistelsen vid akut hjärtinfarkt 

var associerad med en ökad risk för oregelbunden hjärtrytm (arytmier) och ischemiska 

komplikationer, särskild i kombination med låga nivåer av upplevd kontroll. En större 

förståelse för åsikter, beteenden och erfarenheter av hjärtinfarktpatienter under 

sjukhusvistelsen kan leda till utveckling av kliniska metoder som ökar patientens delaktighet, 

och därmed kan man på så sätt förbättra hälsan för hjärtinfarktpatienten (Arnetz, 2001). 

 

Zrinyi (2003) anser i sin studie att patienternas positiva upplevelser och tillfredsställelse av 

omvårdnaden samt sjuksköterska-patient interaktionen och upplevda fördelar/hinder hade stor 

betydelse för patientens tillfrisknade. Enligt Zrinyis (2003) studie på slumpmässigt utvalda 

patienter mellan november 2001 och januari 2002, inlagda på National Institute of Cardiology 

i Budapest, Ungern så visade resultatet att desto bättre relation patienterna hade med 

vårdpersonalen desto större tillfredsställelse upplevde de med vården. Detta var till nytta för 

det allmänna hälsotillståndet i samband med och efter hjärtinfarkten. Det motsatta gällde 

också enligt Zrinyi (2003). Var färre patienter nöjda med vården och vårdrelationerna till 

sjuksköterskan, ju större hinder var detta för att skapa en hälsosam livsstil.  

 
DISKUSSION  
Sammanfattning av huvudresultat 
Resultatet i denna studie visar att patienter som fått ett bra bemötande, information och är 

involverad i behandlingen är mer tillfreds och detta har stor betydelse i patientens 

tillfrisknande (Otherhals et al, 2006). Sjuksköterskan har en stor roll som informatör gentemot 

patienten genom att göra informationen tillgänglig så kan hon/han skapa tillfredsställelse hos 

den enskilde patienten. Genom att se till att patienterna är väl informerad, har det visat sig att 

de känner sig tryggare i den situation som de befinner sig i (Otherhals et al, 2006). 

Sjuksköterskan måste samtidigt vara medveten om att informationsbehovet varierar från 

patient till patient (Ågård et al 2001; Hanssen et al, 2004). Hur patienten upplever 

sjukhusvården och dess bemötande har en viktig inverkan på patientens delaktighet i vården 

och även på patientens tillfrisknade (Oterhals et al, 2006). Samarbetet mellan sjuksköterska 

och patienten måste bygga på ömsesidig respekt (Berg, 2006). 
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Resultatdiskussion 
Patientens upplevelse av bemötande 
De första minuterna i mötet med patienten har visat sig vara oerhört viktiga för att relationen 

skall bli så bra som möjligt (Croona, 2003). Enqvist & Bengtsson (2005) hävdar att enligt 

svensk kultur är det vid första mötet kutym att ta varandra i hand och titta varandra i ögonen 

för att bekräfta varandra. Bokförfattarna anser att i detta ögonblick kan det framkomma 

värdefull information om patientens upplevelser som i det akuta skedet ofta kan glömmas 

bort. Enligt uppsatsförfattarna är det viktigt hur man bemöter patienter och det första mötet 

mellan sjuksköterska har stor betydelse för den fortsatta vården. Patienter som drabbats av en 

akut hjärtinfarkt kan uppleva en känsla av att livet är hotat. Det är som sjuksköterska viktigt 

att vara lyhörd inför allt för att skapa en god relation med patienten. Patienten bör bemötas 

med förståelse och respekt. Croona (2003) anser att ett bra bemötande bygger på att patienten 

respekteras på alla nivåer. Detta menar hon är en förutsättning för att det skall bli en bra 

relation och genom detta en god vård.  

 

Uppsatsförfattarna anser att ett bra bemötande karakteriseras av att patienten trots upplevelse 

av sjukdom, tillåts ha egna känslor och åsikter samt ges möjlighet att vara delaktig i den egna 

vården och behandlingen även om det akuta skedet av en hjärtinfarkt många gånger handlar 

om att fatta beslut och agera på patientens vägnar. Wiles & Kinnmonth (2000) anser att även 

om patienternas delaktighet ges lägre prioritet i det akuta medicinska läget som till exempel 

vid en akut hjärtinfarkt, så visar forskning på att det första omhändertagandet inom 

sjukvården har direkt betydelse för hjärtinfarktpatientens framtida hälsa. Även Covisky 2000; 

Fremont (2001) anser att hur patienterna upplever det första bemötandet med sjukvården kan 

komma att påverka patientens hälsa samt framtida hälsotillstånd. 

 

I resultatet har uppsatsförfattarna även beskrivit några former av icke vårdande bemötandet 

där sjuksköterskan utför åtgärder för patienten men med avsaknad av känsla. Detta innebär att 

sjuksköterskan fokuserar på det hon gör praktiskt istället för på patienten. Wiman & Wikblad 

(2004) beskriver i sin studie hur sjuksköterskan utför omvårdnadsåtgärder under samtal med 

andra kolleger och med intresset riktat åt annat håll istället för mot patienten. 

Uppsatsförfattarna anser att orsaken till att patienter blir dåligt bemötta i vården kan vara 

resultat av hög arbetsbelastning och stress bland personalen. Jakobsson (2007) anser att stress 

kan leda till så kallad distansering vilket är relativt vanligt bland sjukvårdspersonal, och som 
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gör att kontakterna blir ytliga och korta. Baldursdottir & Jonsdottir (2002) menar dock i sin 

studie att man inte finner några belägg för att tidsbrist hos sjuksköterskorna skulle vara 

orsaken till brister i patientvården. Uppsatsförfattarna anser vidare att andra orsaker till dåligt 

bemötande kan vara okunskap eller brist på empati. Att sjukvårdspersonal håller en viss 

distans till sitt arbete kan dock vara viktigt för att undvika utbrändhet, då man dagligen möter 

lidande, sjukdom och död. Dock bör denna distans inte bli så stor att den påverkar 

patientvården negativt. 

 

Sjuksköterskans stöd till patienten 
Enligt (SFS 1982:763) så ingår det i sjuksköterskans omvårdnad att stödja och hjälpa 

patienten i de reaktioner som kan uppstå beroende på sjukdomen. Vidare skall patientens 

självbestämmande och integritet respekteras och en god kontakt med patienten skall främjas. 

Enligt ICN :s etiska kod så skall sjuksköterskan ansvara för att den enskilda individen får 

information som ger förutsättningar till samtycke för vård och behandling. Uppsatsförfattarna 

anser att genom att se till att patienten är välinformerad har det visat sig att de känner sig 

tryggare i den situation som de befinner sig i. Vidare anser uppsatsförfattarna att 

sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att styra hur mycket information som patienten 

får. Det är viktigt att informationen ges på ett sådant sätt att patienten kan förstå den och 

komma ihåg den. Erfarenheter från studier av bland andra Jackson et al (2000) visade att 

patienten ibland upplevde att informationen som gavs av sjusköterskan var otydlig och att det 

var svårt att förstå fackspråket. Detta i sin tur ledde till att patienten hade svårt att ta till sig 

den information som gavs. Enligt Ågård et al (2001) & Hansen et al (2004) måste 

sjuksköterskan vara öppen för att patienten inte vill ha information om sitt tillstånd eftersom 

de upplever att det inverkar negativt på deras oro och rädsla. Uppsatsförfattarna anser att det 

ändå är viktigt att uppmuntra patienten att vara delaktig i diskussioner om den egna 

medicinska behandlingen. Ågård et al (2001) & Hansen et al (2004) anser dock att 

kommunikationen måste anpassas efter de förutsättningar som råder för tillfället och bör ske 

på ett naturligt sätt för att skapa ömsesidig tillit.  

 

Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskans stöd har en viktig betydelse för hjärtinfarkt 

patientens tillfrisknade. I situationer när patienten inte själv kan ta till sig de grundläggande 

behoven är det sjuksköterskans uppgift att stötta och ersätta dessa. Med grundläggande behov 

menas här fysiska, psykiska, andliga och universella behov enligt definition av Kirkevold 

(2000). Vidare anser uppsatsförfattarna att sjuksköterskan har till uppgift att reducera samt 
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eliminera känslomässigt och fysiskt lidande hos patienten. Sjuksköterskan bör då ha ett 

förhållningssätt som inbjuder till en god relation mellan parterna. Hon bör se varje individ 

som unik. Berg (2007) menar att patienten måste känna att sjuksköterskan bryr sig om honom 

både som människa och patient. Vidare anser Berg (2007) att relationen mellan sjuksköterska 

och patient karakteriseras av en balansgång mellan närhet och distans. 

  

Individuallitet/Självständighet  
Enligt uppsatsförfattarna så kan den inledande sjukhusfasen ha en direkt inverkan på 

patientens livsstilsförändringar och därmed också framtida hälsotillstånd. Detta 

överensstämmer med vad bland annat Wiles & Kinnmonth (2000) & Zrinyi (2003) skriver i 

sina studier. Vidare menar Wiles & Kinnmonth (2000) att det är viktigt att patienten 

uppmuntras att se hjärtinfarkten som ett akut symtom på en bakomliggande sjuklig process 

som långvarig medicinering och livsstilsförändring kan hjälpa till att kontrollera. 

Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan och övrig vårdpersonal i sin relation med 

hjärtinfarktpatienten har en viktig roll när det gäller att uppmuntra denne till att skapa en 

hälsosammare livsstil.  

 
Metoddiskussion 
Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Uppsatsförfattarna valde att göra sökningarna 

gemensamt. Sökningar gjordes dels i PubMed som enligt Polit & Beck, (2008) är en pålitlig 

och användbar databas för sjuksköterskor. Sökningar genomfördes även i Mosby´s nursing 

Index som är en databas där innehållet består av endas omvårdnad. För studien relevanta 

sökord användes enskilt och i kombination samt tillsammans med MeSH-termer eller Explode 

som det kallas i Mosby´s nursing Index. Artiklarnas språk begränsades till engelsk, svensk, 

dansk och norskspråkiga. Detta kan ha påverkat resultatet efter som uppsatsförfattarna ej 

kunnat ta del av alla artiklar som skrivits i ämnet. Uppsatsförfattarna valde ut artiklar till 

resultatet från år 2000 och framåt, för att få så aktuella artiklar som möjligt. Dock anser 

uppsatsförfattarna att om äldre artiklar inkluderats, hade urvalet varit större. Detta hade 

kunnat påverka resultat. Merparten av valda artiklar till studien var av kvalitativ ansats 

eftersom litteraturstudiens syfte var att beskriva upplevelsen av bemötande. Enligt Forsberg & 

Wengström, (2008) så fokuserar artiklar av kvalitativ ansats på att beskriva förståelse av 

upplevelser.  
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Att göra en litteraturstudie har varit positivt då den med fördel skapar en överblick över ett 

visst kunskapsområde samt även påvisar de kunskapsluckor som finns inom området. Våra 

artiklar var hämtade från USA, Storbritannien, Kanada, Norge, Ungern, Island, Danmark, 

Australien och Sverige. Spridingen av denna kulturella hemvist av artiklarna gör att det kan 

ses som en möjlig överförbarhet då dessa länders levnadsätt inte avsevärt skiljer sig åt. 

Nackdelen med en litteraturstudie är att man inte kan ställa frågor till informanter, vilket man 

kunnat göra i en intervjustudie. Detta upplever uppsatsförfattarna också har varit anledningen 

till att det har varit svårt att få konkreta svar på våra frågor. 

Resultatet delades in under två huvudgrupper. Den ena var patienters upplevelse av 

bemötandet. Den andra var sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att hjälpa och stödja 

patienten. I den senare gruppen valde uppsatsförfattarna att dela in resultatet i olika kategorier 

som information/kommunikation, stöd och individualitet/självständighet.  

 

Slutsats 
Resultatet av litteraturstudien visar att det är viktigt för patienter som drabbats av hjärtinfarkt 

att de får ett bra bemötande. Enligt klagomål och anmälningar som kommer in till 

patientnämnden så handlar dessa till stor del om att bemötande utgör ett problemområde inom 

sjukvården. Uppsatsförfattarna anser därför att detta är ett viktigt problemområde att lyfta 

fram för all sjukvårdspersonal. Hur patienten upplever det första bemötandet med 

sjukvårdspersonal kan ha en stor inverkan på patientens hälsotillstånd och där med också 

framtida livsstilförändringar. Det är därför viktigt att samarbetet mellan sjuksköterska och 

patient bygger på ömsesidig respekt. Sjuksköterskan har en stor och viktig roll när det gäller 

att informera de som drabbats av en hjärtinfarkt. Genom att se till att patienterna är 

välinformerad har de visat sig att de känner sig tryggare i den situation som de befinner sig i. 

Sjuksköterskans stöd har också visat sig ha en viktig betydelse för hjärtinfarkt patientens 

tillfrisknande. I de situationer när patienten inte själv kan ta till sig de grundläggande behoven 

är det sjuksköterskans uppgift att stötta och ersätta dessa åtgärder. 

 
Förslag till vidare forskning 
Uppsatsförfattarna anser att flera studier behöver genomföras när det gäller patienters 

upplevelser av bemötande i samband med insjuknade i hjärtinfarkt. Genom att gör en 

kvalitativ studie där öppna frågor kan ställas till informanter skulle en fördjupning göras i 

ämnet. Informanterna skulle då bestå av hälften kvinnor och hälften män. På så sätt skulle 
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man kunna få en fördjupad kunskap om hur patienter som insjuknat i hjärtinfarkt upplever 

bemötandet och om det är skillnad mellan mäns och kvinnors upplevelser 
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Bilaga 1. Presentation av artiklar som ligger till grund för resultatet. 
Författare År, Land Syfte Design Kvalitetsnivå 

Arnetz, Arnetz, 
Johansson & 
Rundquist 

 

2001 

Sverige 

Studiens syfte var att 
belysa patienters syn 
på hälso- och 
sjukvården utifrån 
klagomål till 
patientnämnden 

Kvalitativ Medel 

 

Atree 2001 

Storbritannien 

Syftet med studien 
var att beskriva 
patienters och 
anhörigas upplevelser 
av vård och 
identifiera viktiga 
kriterier för att 
utvärdera kvaliteten 
på vården med hjälp 
av beskrivna faktiska 
vård upplevelser 

Kvalitativ Hög 

 

Baldursdottir, 
& Jonsdottir 

2002 

Island 

Studiens syfte var att 
identifiera hur 
sjuksköterskans 
vårdande beteenden 
uppfattas av patienter 
på en akutmottagning 

Kvalitativ Hög 

 

Berg 2006 

Sverige 

Syftet med studien 
var att klargöra den 
vårdande relationens 
innebörd i dagliga 
möten mellan patient 
och sjuksköterskan.  

Kvalitativ  Hög 

 

Covinsky, 
Chren, Harper, 
Way & 
Rosenthal 

2000 

USA 

Syftet med studien 
var att, med fokus på 
mellanmänskliga 
processer, mäta 
skillnader mellan 
kvinnor och män som 
nyligen vårdats på 
sjukhus för 
hjärtinfarkt.  

Kvalitativ Hög 
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Fremont, 
Cleary, 
Hargraves, 
Rowe, 
Jacobson & 
Ayanian  

2001 

USA 

Studiens syfte var att 
undersöka 
hälsotillståndet hos 
hjärtinfarktpatienter 1 
år efter insjuknandet 

Kvalitativ Hög 

Garvin, Moser, 
Riegel, 
McKinley, 
Doering & An 

2003 

USA 

Syftet med studien 
var att undersöka 
könssamband och 
företräde för 
information och 
kontroll av oro under 
den kritiska perioden 
efter en akut 
hjärtinfarkt. 

Kvantitativ 
intervjustudie 

Medel 

 

Hanssen, 
Nordrehaug & 
Hanestad  

2005  

Norge 

Studiens syfte  

Vara att undersöka 
informationsbehovet 
hos patienter med 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Medel 

 

Hildingh,  
Fridlund & 
Lidell 

2006 

Sverige 

Denna studies syfte 
var att beskriva 
patientens 
återhämtning efter en 
hjärtinfarkt med 
betoning på 
patientens 
upplevelser    

Kvalitativ Hög 

 

Jackson, Daly, 
Davidson,  
Elliott, 
Cameron-
Traub, Wade, 
Chin & 
Salamonson  

2000 

Australien  

 

Syftet med studien 
var att undersöka 
erfarenheten av 
tillfrisknandet efter 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ  Hög 

 

 

 

Moser, Chung, 
McKinley, 
Riegel, An,  
Cherrington, 
Blakely, 

2003 

USA 

Syftet med studien 
var att identifiera de 
kliniska kännetecken 
som sjuksköterskor 
inom akutsjukvård 

Kvantitativ  Medel  
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Biddle, Frazier 
& Garvin 

anser vara 
utmärkande när det 
gäller oro hos 
patienter som har 
allvarlig sjukdom. 

Nyström, 
Nyden & 
Pettersson 

2002 

Sverige 

Syftet med studien 
var att beskriva 
patienters upplevelse 
på en 
akutmottagning. 

Kvalitativ Medel 

 

Ostergaard 
Jensen & 
Petersson 

2003 

Danmark 

Syftet med denna 
studie vara att 
undersöka patienters 
sjukdomsupplevelse 
efter sin första 
hjärtinfart med fokus 
på livssituationen och 
tillfrisknadeprocessen 
över tid. 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Hög 

 

Oterhals, 
Hanestad, Eide 
& Hanssen 

2006 

Norge 

Studiens syfte var att 
beskriva förhållande 
mellan att ta emot 
information och 
tillfredsställelse med 
hälso- sjukvård efter 
en akut hjärtinfarkt. 

Kvantitativ  Hög 

 

Stewart, 
Davidson, 
Meade, Hirth &  
Makrides 

2000 

Kanada 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka både 
patienter och deras 
anhörigas 
beskrivning av de 
olika stressfaktorer 
hjärtinfarkten gav 
upphov till, vilka 
coping strategier de 
använder för att 
kontrollera stress 
samt de sociala 
stödet.   

Kvalitativ  Medel  
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Wiles & 
Kinmonth 

2000 

Storbritanien 

Syftet med studien 
var att undersöka 
patienters förståelse 
för sin hjärtinfarkt för 
att sedan utveckla 
förbättrade sekundära 
preventiva insatser 
till dessa patienter.  

Kvalitativ 
intervjustudie 

Hög 

 

Wiman & 
Wikblad 

2004 
Sverige 

Studiens syfte var att 
belysa mötet mellan 
svårt sjuka patienter 
och sjuksköterskor på 
en akutmottagning  

Kvalitativ Hög 

Ågard, 
Hermerén & 
Herlitz 

2001 
Sverige 

Undersöka 
patienternas 
upplevelse och 
erfarenhet av att vara 
delaktiga i en studie 
vid akuthjärtinfarkt 

Kvalitativ 
intervjustudie 

Hög 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

Maxpoäng:  29 

 Erhållen poäng: ?? 

 Kvalitet: <15 låg 15-22 medel         23-29 hög 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxpoäng: 29 

Kvalitet: <15 låg 15-22 medel         23-29 hög 

Mallen är en modifierad version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006); Forsberg & 
Wengström (2008). 
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Bilaga 3 

 

 

 

 

Maxpoäng: 25 

Kvalitet: <15 låg 15-19 medel         20-25 hög 

Mallen är en modifierad version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006); Forsberg & 
Wengström (2008). 
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