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ABSTRACT

Society today has an impact on people’s lifestyle. People with cardiovascular disease can
be helped to change their lifestyle by using the transtheoretical model, stages of change, led
by a nurse. The purpose of this study was to describe how a nurse could educate and
support patients with cardiovascular disease, to change their lifestyle. A literature study
method was used. The result is presented as answers to the questions in the purpose.
Subheadings have been used to categorize the answers. It´s shown that the place to educate
and support the patient is of big importance. The patient needs to feel safe and secure to be
able to gain knowledge. In the acute face of the disease the patient need to focus on
surviving and recovery. Educate and support for a lifestyle change become important when
the patient is ready for discharge. The nurse has to be empathic and be able to show her
feelings towards the patient. She also has to focus on the patient’s individual needs. If the
nurse can make the patient aware of his risk behavior, he will easier be able to make a
lifestyle change.
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1 INLEDNING

Samhället idag påverkar människors livsstil. Övervikt, stress, utbrändhet, snabbmat,

inaktivitet, rökning och alkohol är faktorer relaterade till hjärt- och kärlsjukdom.

Sjuksköterskan kommer ofta i kontakt med dessa problem, vilket gör ämnet intressant och

aktuellt. Ämnet valdes utifrån intresse för sjuksköterskans pedagogiska roll och

hälsobefrämjande insatser.

2 BAKGRUND

2.1 Hjärt- och kärlsjukdom
2.1.1 Ischemisk hjärtsjukdom
Med ischemisk hjärtsjukdom menas att hjärtats kranskärl har ett försämrat blodflöde vilket

gör att hjärtmuskulaturen inte får tillräckligt med syre, det vill säga myokardischemi. Detta

kan yttra sig som kärlkramp, hjärtinfarkt, arytmi, hjärtsvikt eller plötslig död. Ateroskleros i

kranskärlens innersta kärlväggsskikt är den vanligaste orsaken till ischemisk hjärtsjukdom.

Aterosklerosutvecklingen i kärlen sker långsamt och successivt. Artärens kärlväggsskikt

förtjockas och lumen får en förträngning. Kärlavsnitt med kraftig turbulens i blodflödet är

de som påverkas främst. När blodflödet är mindre än hälften av det normala uppkommer

myokardischemi (Ericson & Ericson, 2002).

Sjukdomar i cirkulationssystemet orsakade av ateroskleros är vanligast. Detta är ett av de

största hälsoproblemen i Skandinavien idag. Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har i

Norden ökat under efterkrigstiden. Det har medfört många studier kring orsaker och hur

sjukdom kan förebyggas. En nedgång av antalet sjukdomsfall har märkts de senaste 10-15

åren (Barkve Andersen, 1998). de Faire (1998) menar att en större del av patienterna nu
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överlever tack vare sjukvårdens kunskaper, resurser för behandling och att utvecklingen i

området har gått framåt. I Sverige har dödligheten i hjärtinfarkt minskat med 2-3 % varje år

sedan undersökningen startade i början av 80-talet. Barkve Andersen (1998) påvisar dock

att fortfarande står hjärt- och kärlsjukdomar för cirka 50 % av de totala dödsfallen i

Skandinavien.

2.1.2 Riskfaktorer
Risken att insjukna i kranskärlssjukdom är densamma som riskerna för ateroskleros.

Nikotin utgör den största risken av yttre påverkan. Tobak och snus innehåller substanser

som orsakar endotelskada i kärlväggen och som startar aterosklerosprocessen. Blodtrycks-

stegring och pulsökning som nikotinet orsakar gör att artärväggen stressas och förtjockas,

vilket leder till ytterligare blodtrycksstegring och förvärrad aterosklerosutveckling. Andra

riskfaktorer är hypertoni, diabetes, insulinresistens, lipidrubbningar, fysisk inaktivitet,

övervikt, ärftliga faktorer, tidig menopaus, manligt kön och stress. Kvinnor fram till

menopausen är genom sina östrogener delvis skyddade mot ischemisk hjärtsjukdom.

Kvinnor och män visar också olikheter vid stress. Män utvecklar kranskärlsbesvär främst

vid stress i arbetet och ekonomiska problem. Kvinnor reagerar oftare på relationsstress som

äktenskapsproblem eller problem med barnen (Ericson & Ericson, 2002). Persson (1998)

tar upp samma riskfaktorer som ovan, men menar att stora individuella skillnader finns.

Personer med flera kända riskfaktorer behöver inte alls utveckla sjukdom medan personer

utan någon riskfaktor alls kan drabbas. Författaren menar att bara hälften av de som

insjuknar i hjärtinfarkt har en eller flera av riskfaktorerna. Åldern som är den största

riskfaktorn kan inte påverkas. Ärftligheten är inte heller något som kan påverkas. Därför

bör strävan vara att minska de riskfaktorer som kan påverkas för att minska

sjukdomsrisken. Barkve Andersen (1998) menar att hjärt- och kärlsjukdomar förekommer i

högre grad hos personer med låg utbildning och låg inkomst. Hon påpekar också att totalt

sett är det fler män än kvinnor som drabbas.

Perk (2000) menar att läkare i Europa har ökat förskrivningen av läkemedel till hjärt- och

kärlsjuka patienter under senare år, men inte alls lyckats ändra patientens livsstil. Det
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behövs en satsning på förändringar i livsstilen med stöd av flera yrkesgrupper. Sholte op

Reimer, Jansen, de Swart, Boersma, Simoons och Deckers (2002) menar att många

patienter inte kan minnas att de fått någon information om riskfaktorer som deras livsstil

innebar.

Rökstopp är en självklar sekundär preventiv åtgärd. Rökningen har en rad negativa effekter.

Vid ett rökstopp erhålles en snabb riskminskning för återinsjuknande i hjärt- och

kärlsjukdom och inom fem år efter rökstopp är risken i stort sett jämförbar med dem som

inte rökt (de Faire, 1998). Författaren skriver vidare att den behandlande läkaren bör visa

intresse för de icke- farmakologiska delarna och själv ge översiktlig information till

patienten. Detta kan sannolikt öka patientens motivation till en livsstilsförändring.

2.1.3 Den franska paradoxen
Frankrikes låga mortalitet i hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med andra utvecklade länder

med liknande kosthållning, kallas för den franska paradoxen. Frankrike har det högsta vin

och totala alkoholintaget i världen. Samtidigt har de näst lägst mortalitet i hjärt- och

kärlsjukdomar, som finns studerat. Bara Japan har lägre. Japan har ett mycket lågt intag av

animaliskt fett. Även andra sydeuropeiska länder följer Frankrikes låga siffror, medan de

nordiska länderna tillsammans med Storbritannien, USA och Australien ligger i topp.

Länder med låg förekomst av hjärt- och kärlsjukdom visade dock på hög förekomst av

levercirros och vice versa. För att komma fram till dessa siffror har olikheter beträffande

alkoholintag, födoämnesintag och intag av färsk frukt och grönsaker studerats. När det

gäller alkohol kom det fram att vin i måttlig mängd medför positiva effekter eftersom det

innehåller antioxidanter (Criqui & Ringel, 1994). Samma antioxidanter finns i gröna, röda,

gula grönsaker. Druvskalet innehåller också ämnen som har liknande effekt som ASA-

preparat som förhindrar trombocytaggregation. Vin innehåller även ämnen som motverkar

ateroskleros. För att dra nytta av dessa positiva egenskaper är det viktigt att intaget inte är

större än 1-2 glas vin om dagen. Större konsumtion ökar mortalitetsrisken för

leversjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar (Ericson & Ericson, 2002).
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När det gäller fettkonsumtionen konstateras det att i Medelhavsländerna används mer

enkelomättat fett i och med att de använder mer olivolja än andra europeiska länder.

Däremot så skiljer det inte på konsumtionen av mättat fett från andra europeiska länder och

kolesterolvärdena skiljer sig inte heller. I Medelhavsländerna intas mycket färsk frukt och

grönsaker, det innehåller antioxidanter som Vitamin C, E och retinol. Antioxidanterna

hämmar oxidation av LDL-kolesterolet, vilket kan vara en av förklaringarna till varför

Frankrike insjuknar mindre i hjärt- och kärlsjukdomar (Ericson & Ericson, 2002).

2.2 Samhället idag och livsstilsförändringar
Jensen (2000) skriver att leva i den västerländska livsstilen som gäller för oss i Sverige

innebär ofta en känsla av att inte räcka till. Människan stressar mer nu än förr och detta kan

relateras till den tidsbrist som den moderna människan kan känna. Därtill kommer bristande

fysisk aktivitet som mer och mer börjar bli vanligt i dagens ofta stillasittande och monotona

jobb. Författaren skriver vidare att människan lätt glömmer bort sig själv och sin egen

avkoppling eftersom hon prioriterar bort det i förmån till arbete och chansen att tjäna

pengar. I allt detta prioriteras också vikten av att laga riktig mat bort. Att inte hinna eller ha

lust att laga mat efter en lång och arbetsam dag gör att snabbmaten lätt kommer in på

matbordet. Något som kan vara en bidragande orsak till att barn inte rör sig lika mycket nu

är att idrotten i skolan har minskat. Detta gör att även barnen blir alltför stillasittande och

hellre sitter framför datorn än till exempel är ute och spelar fotboll.

Ewles och Simnett (1994) skriver att försöka få till en livsstilsförändring är inte lätt.

Människan som genomgår detta stora steg till förändring kan känna frustration, rädsla och

stress. Att verkligen kunna ändra sina levnadsvanor medför också att patienten bör vara

redo att göra det. Var människan befinner sig i livet, både ekonomiskt och socialt, gör att

det blir lättare eller svårare att få till en förändring. Enligt Johnston (1999) händer det ofta

något i patientens liv eller tänkande innan livsstilsförändring kan ske. Denna händelse kan

till exempel vara en hjärtinfarkt som patienten själv råkat ut för eller att en närstående

hastigt avlidigt. Detta kan göra att patienten börjar tänka till på sitt eget liv och inser att för

att få ett friskt och långt liv så bör en förändring ske. O`keefe, Nelson och Harris (1996)
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menar att en livsstilsförändring kan förbättra, till och med i vissa fall helt förhindra, att en

människa utvecklar riskfaktorer som övervikt, högt kolesterol, diabetes mellitus och

rökning. Att regelbundet motionera, äta bra mat och att inte röka är en nödvändighet för att

inte riskera att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar.

2.2.1 Den transteoretiska modellen
Prochaska och Norcross (1998) skriver i sin bok en förändringsmodell som sjukvårds-

personal kan använda sig av när en livsstilsförändring bör ske hos en patient. Modellen ger

förståelse för hur och när beteendeförändringar sker. Modellen kan användas vid till

exempel rökavvänjning och viktnedgång. Nyckelkonstruktionen i denna teori inkluderar

olika steg av förändring och poängterar att tidpunkten när information bör ges är viktig. Det

gäller att ge rätt stöd vid rätt tillfälle, detta beroende på i vilket stadium patienten befinner

sig i. Den transteoretiska modellen beskriver fem olika stadier av förändring som patienten

går igenom. Dessa är: förnekelsestadiet, begrundandestadiet, förberedelsestadiet, handlings-

stadiet och upprätthållandestadiet.

I förnekelsestadiet har patienten ingen direkt bestämdhet att ändra sitt beteende i den

närmaste framtiden. Att patienten befinner sig i detta stadium kan bero på att han är

underinformerad om vilka konsekvenser beteendet kan få för hälsan. Patienten kan ha

försökt att till exempel sluta röka tidigare, men då misslyckats och tror nu att det aldrig

kommer att gå. Patienten har även en tendens att undvika att tala om sitt problem eftersom

han inte uppfattar att det finns något problem. I förnekelsestadiet överskattar patienten till

exempel rökningens fördelar och underskattar dess risker, det positiva med rökningen

kommer att överväga det negativa (Prochaska & Norcross, 1998).

I begrundandestadiet börjar patienten få insikt i att den livsstil han lever kan vara

ogynnsamt för honom. Inom sex månader planerar patienten att ha gjort en förändring till

det bättre i sitt beteende. Han har blivit mer medveten om de positiva aspekterna med att

ändra sitt beteende, men är ändå uppmärksammad på att han kommer att stöta på problem.
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Nu börjar det negativa i beteendet, till exempel rökningen att jämnas ut med det positiva.

Dock fortfarande med en liten övervikt av det positiva (Prochaska & Norcross, 1998).

I förberedelsestadiet funderar patienten starkt på att snart ta tag i sitt osunda beteende. Om

patienten tidigare gjort misslyckade försök att ändra sitt beteende tänker han inte längre lika

mycket på det. Patienten tar små, men mycket värdefulla steg, mot en förändring.

Patientens känsla av självförverkligande och tron på att han kommer att klara det är högt i

detta stadium. Det negativa med sitt beteende, till exempel rökningen, tar nu över från det

positiva (Prochaska & Norcross, 1998).

I handlingsstadiet har patienten insikt i sitt beteende och förstår att något bör göras. Han har

nu förståelse för vilka negativa konsekvenser det osunda beteendet har för hälsan och

upplever nästan inga positiva känslor av till exempel rökningen. Det här stadiet kräver tid

och energi av patienten och det är nu som frestelsen kommer in i bilden. Det är just på

grund av frestelsen som han här är i störst risk för återfall (Prochaska & Norcross, 1998).

I upprätthållandestadiet arbetar patienten med att fortsätta hålla sitt förändringsarbete och

göra vanan till ett rutinmässigt inslag i vardagen. Patienten är mindre frestad nu än i

handlingsstadiet. Han känner sig mer och mer säker på att han kan fortsätta sitt hälsosamma

liv. Detta stadium är beräknat att pågå mellan sex månader och fem år (a.a.).

2.3 Sjuksköterskans pedagogiska roll
Omvårdnad innebär ett respektfullt bemötande av patienter. Omvårdnadsåtgärder kan vara

att ge patient och närstående lämplig information och rådgivning, i olika situationer, för att

befrämja hälsa och förhindra ohälsa. ”Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga

sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter

och behov, minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död” (SOSFS 1993:17, s. 157).

Hälso- och sjukvårdslagen och åliggandelagen styr sjuksköterskans arbete (SFS 1982:763;

SFS 1998:531). En viktig uppgift sjuksköterskan har är att informera och undervisa

patienter och närstående, i grupp eller enskilt. Det är även sjuksköterskans uppgift att kunna

handleda och undervisa studenter och övrig personal (SOSFS 1995:5). God vård ska
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uppfyllas av hälso- och sjukvården. Det fodras god kvalitet i vård och behandling av

patienter. Vården ska vara lättillgänglig och tillgodose patientens trygghet. Vården ska

bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt gynna bra kontakter

mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling och vård ska gestaltas och

genomföras i samråd med patienten (SFS 1982:763).

2.3.1 Undervisning som hälsobefrämjande process
Valset (1998) skriver att undervisning i egenvård är en terapeutisk undervisning som kan

leda till bättre hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom. Patienter som är utsatta och

patienter som är i behov av rehabilitering är i behov av undervisning. Brist på kunskap kan

utgöra ett problem för att patienterna inte kan fullfölja god egenvård. Sjuksköterskan kan

genom undervisning bidra till hälsobefrämjande egenvård. Författaren understryker att det

dock är långt kvar tills den dagen kommer då omvårdnaden kan erbjuda utsatta patienter

den undervisning som skulle behövas.

Enligt Granum (1994) betraktas vårdtagarundervisning numera som en självständig

omvårdnadsfunktion. Den kommer i framtiden att bli ännu mer i fokus på grund av fler

hälsoproblem i samband med livsstil. Det ställs högre krav på patienter som förväntas klara

sig själva hemma efter att behandlingstiden på sjukhus kortas, vilket även ökar behovet av

undervisning. Sjuksköterskan medverkar till att patienten får ökad kunskap, vilket får

betydelse för patientens hälsotillstånd. Undervisningen av patienter kan läggas upp på olika

sätt beroende på vilka kunskaper sjuksköterskan kan lära ut. Utgångspunkten bör ligga på

vårdtagarens totala hälsosituation. Det har betydelse vilken syn sjuksköterskan som

undervisar har på omvårdnad, kunskap, inlärning, och undervisning.

Patientundervisningen är målinriktad, medveten och systematisk med målet inriktat på

patientens förhållande till sin egen hälsa. Undervisningen syftar till att människor bör

kunna förbättra och/eller upprätthålla sitt hälsotillstånd. Resultatet av patientundervisningen

är beroende av innehåll, organisation och hur sjuksköterskan undervisar och stödjer

patienten i inhämtandet av informationen/kunskapen. Undervisning och utbildning av
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patienter ges med respekt för patientens värdighet och självbestämmande. Konsten är att

kunna lyssna på patienten och förstå vilka kunskaper patienten är i behov av för att därefter

bidra med dessa (Granum, 1994). Ewles och Simnett (1994) skriver att en förbättring av

människors självinsikt och självkänsla är betydelsefullt för att få dem att fatta ett

hälsofrämjande beslut. Det handlar inte bara om ökad hälsa utan även om att ta kontroll

över någon aspekt i sitt liv, till exempel känslan av att kunna kontrollera cigaretterna. Som

sjuksköterska innebär det att hjälpa patienten med hans kritiska tänkande och värderingar så

att han kan bygga upp nya normer och värderingar som stämmer överens med

hälsobefrämjande beteende. Dessa strategier bygger på empirisk inlärning och tonvikten

ligger på personlig erfarenhet som källa till inlärning. Arborelius (1996) skriver att det finns

brister i pedagogiska utbildningar, vilket leder till att sjukvårdspersonal kan känna att de

inte kan göra något för att påverka patienters levnadsvanor. Sjukvårdspersonal behöver

även utbildning i hur de på ett adekvat sätt diskuterar livsstilsförändringar med patienter.

2.3.2 Omvårdnadsteoretikers beskrivning av sjuksköterskerollen
Nightingale (1952) menar att det är patienten och inte sjukdomen sjuksköterskan bör inrikta

sig på. Det är även sjuksköterskans uppgift att anpassa miljön runt omkring patienten så att

den blir tillfredsställande. Nightingale fokuserar på frisk luft, värme, dålig lukt, ljus och

buller. Efter att det skapats en tillfredställande fysisk miljö kring patienten kan inriktning på

den sociala och psykologiska miljön ske. Vid kommunikation bör sjuksköterskan befinna

sig mitt framför patienten och hon bör undvika att ge patienten råd gällande sjukdomen.

Sjuksköterskan bör se till patientens sociala miljö och omgivning för att kunna förbättra

hans hälsosituation.

Enligt Henderson (1982) består sjuksköterskans roll i att assistera och hjälpa personer med

det som de för tillfället inte kan, men som de skulle ha kunnat göra om de hade haft

tillräckliga resurser. Henderson specificerar 14 faktorer knutna till människans

grundläggande behov. Den sista av dessa 14 är att lära sig något som främjar god hälsa och

normal utveckling. Henderson menar att omvårdnadsfunktioner varierar mellan olika
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kulturer. Sjuksköterskans uppgift är att komma fram till vilka behov patienten har och att

försöka tillgodose dem.

Orem (1991) beskriver omvårdnad som en hjälpverksamhet. Hon menar att sjuksköterskan

använder sig av fem olika hjälpmetoder för att kunna fånga upp patientens egenvårdskrav.

Att utföra eller handla för en annan person, att handleda en annan person, att ge fysiskt och

psykologiskt stöd, att skapa en miljö som främjar utveckling och att undervisa.

Sjuksköterskan undervisar om kunskap som beskriver och förklarar egenvårdsbehov och

terapeutiska egenvårdskrav, metoder och strategier för att tillgodose egenvårdsbehov,

metoder för att identifiera terapeutiska egenvårdskrav, metoder för att övervinna eller

kompensera egenvårdsbrist och metoder för att genomföra egenvård. Sjuksköterskan bör ta

reda på vilket behov patienten har av inlärning men även ta hänsyn till saker som patientens

bakgrund, erfarenheter, vanor och livsstil vid planerande och genomförande av

undervisning. Författaren anser att undervisningen bör utformas efter ålder och utvecklings-

nivå.

Travelbee (1971) skriver att genom upprättandet av en mellanmänsklig relation uppnås

omvårdnadens syfte och mål. Hon menar att sjuksköterskans förhållande till patienten går

in i ett nytt stadium när de öppnar ögonen för varandra. Deras roller är inte viktiga utan det

är hur de förhåller sig till varandra som individer som är unikt. Den mellanmänskliga

relationen skapas genom en interaktionsprocess bestående av fem faser: det första mötet,

framväxt av identiteter, empati, sympati samt etablering av ömsesidig förståelse och

kontakt. Kommunikation är enligt Travelbee det viktigaste medlet sjuksköterskan har i

skapandet av en mellanmänsklig relation till en patient. Att använda sig själv terapeutiskt,

på ett personligt medvetet plan gör att sjuksköterskan kan få patienten att genomgå en

förändring. Sjuksköterskan bör känna sig själv på ett bra sätt för att kunna använda sig själv

terapeutiskt.

Begreppen ansa, leka och lära är de centrala delarna i vårdandet i Erikssons

omvårdnadsteori (Eriksson, 1987). Hon menar att sjuksköterskan genom ansa, leka och lära
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kan åstadkomma ett tillstånd av tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag men

även en känsla av att genomgå utveckling för att ändra på hälsoprocesserna. Lärandet

främjar människans utveckling i många stadier. Författaren anser att professionell- och

naturlig vård är beroende av varandra, genom att den professionella vården understödjer

den naturliga gynnas mänskligt integrerande och hälsa.

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med detta arbete var att beskriva på vilka sätt sjuksköterskan inom slutenvården kan

undervisa och stödja patienter, som insjuknat i hjärt- och kärlsjukdom, att uppnå

livsstilsförändring. Följande frågeställningar ställdes:

Var sker det undervisande och stödjande mötet mellan sjuksköterska och patient?

När sker det undervisande och stödjande mötet mellan sjuksköterska och patient angående

livsstilsförändring?

Hur gör sjuksköterskan för att undervisa och stödja patienten till att uppnå livsstils-

förändring?

4 METOD

Undersökningen var litteraturstudier. Enligt Backman (1998) så beskrivs litteraturstudier

som en komprimerad sammanställning av litteratur inom ett visst område. I litteraturstudier

framkommer sällan något nytt resultat utan ger en översikt av redan framtagen kunskap.
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Resultatet har redovisats som svar på frågeställningarna i syftet. Författarna har valt att

kalla sjuksköterskan för hon och patienten för han genomgående i arbetet. Detta för att

underlätta läsandet och för att hålla en kontinuitet genom hela arbetet. Den transteoretiska

modellen är giltig för all sjukvårdspersonal, men i arbetet benämns hälso- och

sjukvårdpersonal som sjuksköterska.

4.1 Litteratursökning
Källor för litteraturstudie är böcker, artiklar och rapporter. De senaste rönen finns i artiklar

och i böcker hittas fullständigt utvecklade modeller och teorier (Patel & Davidson, 1994).

Sökning av litteraturen har skett på Biomedicinska biblioteket i Göteborg och på

Högskolan Trollhättan/Uddevallas bibliotek i Vänersborg. Databaserna CINAHL,

SweMed+, Science Direct och Wiley Inter Science har använts. Sökord på svenska och

engelska har använts. Se bilaga 1 för detaljerad redovisning av sökord och träffar.

Litteratursökning har även skett via referenser från artiklar och avhandlingar funna via

använda databaser. Referenser har även hittats i tidigare C-uppsatser på Högskolan

Trollhättan/Uddevallas bibliotek i Vänersborg. Valda artiklar beställdes på Högskolan

Trollhättan/Uddevallas bibliotek i Vänersborg och togs fram från tidskrifter på

Biomedicinska biblioteket i Göteborg. En bok och en avhandling har också använts. Dessa

har hittats via databaserna och beställts till Biomedicinska biblioteket i Göteborg.

4.2 Urval
Att välja litteratur kan vara ett problem. Det kan vara svårt att veta vilken litteratur som är

relevant (Backman, 1998; Patel & Davidson, 1994). Litteraturen har valts utifrån att den

belyste sjuksköterskans pedagogiska arbete och patientens synpunkter angående

sjuksköterskans pedagogiska roll vid sekundär prevention. Endast vetenskapliga artiklar har

använts. För att behålla validiteten har litteraturstudier valts bort eftersom de är

sekundärkällor.  Språkbegränsningar har gjorts till svenska, norska och engelska.

Litteraturen sträcker sig från 1994 till 2002. I första urvalet lästes 48 artiklar. Därefter
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valdes artiklar bort som inte helt uppfyllde kriterierna för valt ämne. 14 artiklar valdes ut

och användes i resultatet. Se bilaga 2 för detaljerad redovisning.

4.3 Analys
Enligt Polit, Beck och Hungler (2001) är analysen en organiseringsprocess av data där

frågeställningar besvaras. Till den valda litteraturen ställdes ovan nämnda frågeställningar,

se sidan 12. Varje fråga fick en färg som sedan konsekvent användes vid bearbetning av

artiklarna. Patel och Davidson (1994) skriver att artiklar som valts ut genom första urvalet

analyseras närmare. Det är viktigt att föra anteckningar över vad som är av intresse i varje

artikel. Alla 14 artiklarna lästes av samtliga författare och anteckningar från varje artikel

gjordes individuellt. Tillfälliga underrubriker gjordes för att lättare strukturera artiklarnas

innehåll. Artiklarna analyserades sedan med hjälp av frågeställningarna. För fråga tre

kategoriserades svaren, och redovisas i resultatet med underrubriker. Transteoretiska

modellen har använts som en röd tråd genom hela arbetet.

5 RESULTAT

5.1 Var sker det undervisande och stödjande mötet mellan sjuk-

sköterska och patient?
Enligt Friberg (2001) är sjukhuset en främmande miljö som skiljer sig från hemmiljön.

Patienter har visat sig känna utanförskap, oro och underlägsenhet. Om patienten får god

information om rutiner på avdelningen underlättas förståelsen av pedagogiska möten, då vet

patienten när sjuksköterskan är tillgänglig. Kloster (1997) skriver att undervisning oftast

sker i korridoren eller på patientens rum. Detta är ett problem i och med att det är

oundvikligt att bryta mot tystnadsplikten i sådana situationer. Friberg (2001) och Kloster

(1997) menar att samtal i enskilda rum endast sker i undantagsfall. Friberg (2001) påpekar

vidare att detta påverkar patientens förutsättningar att ta till sig informationen. I en lugn
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miljö finns bättre förutsättningar för patienten att ta till sig information, än till exempel i ett

rum med fyra sängar.

Enligt Gregor (2001) använder sjuksköterskan sällan traditionella undervisningsställen,

som exempelvis klassrum. Istället blir undervisningen en fragmenterad konversation vid

olika platser på sjukhuset. Friberg (2001) ser patientens rum som den plats där flertalet

pedagogiska möten sker. Rummet är patientens revir och där finns hans personliga

tillhörigheter. Detta gör att patienten har lättare att känna sig trygg och ta initiativ till samtal

med sjuksköterskan. Korridoren är också en plats för information, där det blir en

avslappnad stämning. Frågor behöver inte vara väl formulerade, samtalen här sker mer i

förbifarten. Varken patient eller sjuksköterska ”äger” området vilket leder till att det blir en

neutral mötesplats. Andra neutrala områden kan vara matsal, duschrum och tv-rum.

Sjuksköterskeexpeditionen är ett område som ”ägs” av sjuksköterskan, där kan patienten ha

svårt att veta hur han bör förhålla sig.

Sammanfattningsvis kan sägas att det undervisande och stödjande mötet oftast sker på

patientens rum eller i korridoren. Samtal i enskilda rum sker sällan. Undervisning blir

istället ofta en sönderdelad konversation vid olika platser på sjukhuset, till exempel i

matsal, duschrum och tv-rum. Resultatet visar att patienten lättare tar till sig information i

en lugn och trygg miljö.

5.2 När sker det undervisande och stödjande mötet mellan sjuk-

sköterska och patient angående livsstilsförändringar?
Många patienter fokuserar först och främst på att överleva och att klara av det akuta skedet.

I en undersökning angående information och handledning rörande riskfaktorer med

målsättning att reducera kardiovaskulära sjukdomar, kom flertalet patienter inte ihåg att de

fått någon information. Författarna menar att patienten antagligen fått informationen men

eftersom han inte minns detta, har antingen tidpunkten eller på vilket sätt patienten fått

informationen varit dålig (Scholte op Reimer et al., 2002). Prochaska och Norcross (1998)
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beskriver i den transteoretiska modellen, att när patienten befinner sig i förnekelsestadiet så

kan det vara svårt för sjuksköterskan att motivera patienten till en livsstilsförändring. Här

bör sjuksköterskan stödja patienten och öka hans uppfattning om varför sjukdomen

inträffade och höja hans medvetenhet om vilka risker och problem han tar genom att leva

som han gör. Informationen och råden bör vara anpassade till patientens kön, ålder sociala

klass och hälsostatus. Enligt den transteoretiska modellen bör undervisning och stöd vara

anpassat för de olika stadierna patienten genomgår.  Scholte op Reimer et al. (2002) skriver

att medvetenhet kring riskfaktorer, livsstilsförändringar och kunskap om mediciner är

kanske saker som kan bli mer effektiva att ta upp när patienten är redo för utskrivning.

Sammanfattningsvis visar resultatet att tidpunkten för det undervisande och stödjande mötet

har betydelse för hur patienten tar till sig information. Den transteoretiska modellen påvisar

att stöd och undervisning bör anpassas till vilket stadium patienten befinner sig i.

5.3 Hur gör sjuksköterskan för att undervisa och stödja

patienten till att uppnå livsstilsförändring?
Sjuksköterskan bör hjälpa patienten undvika fokusering på varför hjärtinfarkten inträffat

och istället stärka dem till att ändra fokus och kunna vända det till en mening, att finna

mening trots lidande, är en primär copingstrategi (Walton, 2002).

Sjuksköterskan bör i begrundandestadiet försöka få patienten att återta sitt självförtroende.

Hon bör ta reda på vilka risker patienten själv ser i att leva som förut och även få fram

varför han vill ha en förändring. Sjuksköterskan bör även uppmuntra patienten till att fatta

beslut om förändring (Prochaska och Norcross, 1998).

5.3.1 Skaffa kunskap om sig själv och patienten
Det är viktigt att sjuksköterskan känner sig säker och trygg i sig själv för att förstå

patientens oro och kunna svara på frågor och funderingar. Hon bör också vara väl

informerad om patientens sociala situation, hans möjligheter och förståelse för att utgå ifrån
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den enskilda individen (Wright, Wiles & Moher, 2001). Wiles (1997) påpekar också att

sjuksköterskan bör vara inläst på sin patient innan hon startar undervisningen och att hon är

kompetent i det hon gör och i det som förväntas av henne. Sjuksköterskan bör ha kunskap i

att känna igen det viktigaste som till exempel symtom, svara på frågor och ge råd och

undervisning. Kloster (1997) menar att kunskap om patientens livserfarenhet är viktig.

Ålder, språk, kultur, fysisk och emotionell hållning är allt av betydelse för hur mottaglig

patienten är för undervisningen.

Kardex används ofta som svar på patientens frågor och det sjuksköterskan dokumenterar är

till största del medicinska fakta. Användandet av kardex kan inskränka sjuksköterskans

pedagogiska beredskap och istället blir informationen mest av medicinsk art, vilket gör att

sjuksköterskan inte söker svaret hos patienten utan i kardex (Friberg, 2001). Det mesta som

undervisas är faktainformation, rutiner på avdelningen, vad som kommer att hända, vilka

mediciner som ges och varför. Detta gör att patienten till viss del får kontroll på situationen.

Det som saknas är undervisning om känslor, vad som händer i samband med den

behandling patienten får. Detta är enligt författarens undersökning det som patienten önskar

att få veta något om (Kloster, 1997).

5.3.2 Empati som stöd för patienten
Genom empati, sympati, saklig information och regelbunden uppföljning visar

sjuksköterskan intresse för patienten (Magnusson & Terning, 1994). Wiles (1997) skriver

att det är viktigt att sjuksköterskan har en empatisk inställning till sin patient. När patienten

möter en empatisk sjuksköterska så blir denne automatiskt avslappnad och vågar öppna sig

och berätta. Att få känna detta stöd från sjuksköterskan är värdefullt för patienten.

Adelswärd och Sachs (1996) menar att det är naturligt för sjuksköterskan att ställa frågor

om patientens liv och hans livssituation och att verkligen vara ärligt intresserad av sin

patient. Att sjuksköterskan kan känna empati och medkänsla gör att mötet med patienten

blir professionellt, det gör också att etablerandet av en relation till den sjuke blir effektivt.

Om inte sjuksköterskan har någon form av självkänsla eller medkänsla så är det svårt att

hjälpa patienter med vare sig stöd eller undervisning.
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5.3.3 Informell undervisning
Enligt Kloster (1997) tänker sjuksköterskan sällan på undervisningssituationen med

patienten. Det blir istället en naturlig del i vårdandet. Samtal med frågor och svar är en del

av undervisningen. Karlsen (1997) skriver att sjuksköterskan undervisar både informellt

och formellt. Undervisningen ingår i det dagliga arbetet, men hon använder sig inte alltid av

det medvetet, utan det kommer upp lite när och var. Sjuksköterskans erfarenheter är något

som också spelar in på patientundervisningen. Detta beskriver författaren som positivt

eftersom det gör att sjuksköterskan känner sig mer säker i sin roll som undervisare och vet

vad hon talar om. Det finns en risk att den informella undervisningen blir för alldaglig,

vilket gör att patienten inte alltid blir garanterad att få sjuksköterskans fulla

uppmärksamhet.

Sjuksköterskans undervisande roll är till för att få patienten att fullfölja sitt tillfrisknande

och för att uppmuntra patienten till egenvård och självständighet. När sjuksköterskan och

patienten vet hur de ska bete sig i sin del av arbetsprocessen kan andra, med hänsyn till de

först nämnda, fullfölja sin del av arbetet. Flera aspekter av den undervisande funktionen

inom omvårdnad behöver omvärderas. Sjuksköterskan är idag tränad att se på undervisning

som en separat del av arbetet. Den informella undervisningen är viktig kunskap och

behöver bli sedd som en del i undervisningsprocessen och en del av sjuksköterskans arbete

(Gregor, 2001).

I en intervjustudie av sjuksköterskor upptäcktes sex former av informell undervisning

mellan sjuksköterska och patient. Fråga frågor, erbjuda förklaringar, ge information, ge

instruktion, sätta upp förväntningar och demonstrera rätt utförande var de former som

upptäcktes (Gregor, 2001). Genom att sjuksköterskan ställer frågor vet patienten vad som är

betydelsefullt att tala om (Friberg, 2001). Frågor får patienten att prata kring sina egna

kroppar och lära känna sig själva. Frågorna kan lära patienten vad som är relevant kring

honom själv och vad han bör berätta för sjuksköterskan. Frågorna är även till för att hjälpa

patienten fokusera på arbetet med att bli frisk (Gregor, 2001). Att utgå från den enskilda

individen är viktigast i patientundervisningen. Sjuksköterskan är oftast den som tar
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initiativet till samtalen. Det blir naturligt att ställa frågor. Trots detta kan patienten ofta

uppleva att sjuksköterskan har ont om tid och därför undviker att ställa frågor (Kloster,

1997). Sjuksköterskor förklarar ofta saker för patienten, ibland som respons på patienters

frågor (Gregor, 2001; Friberg, 2001). Förklaringar är ett sätt att få patienten involverad i

vården. Sjuksköterskan vill att patienten får reda på varför han mår på ett visst sätt och

varför tillfrisknandet har en viss utveckling. Förklaringar instruerar även patienten till att

genomföra saker. Genom att erbjuda förklaringar drar sjuksköterskan patienten till sig.

Sjuksköterskor ger två former av information till patienter, allmän och individuell. Den

allmänna handlar om hur sjuksköterskorna jobbar, sjukhusrutiner och samarbete mellan

vårdpersonal. Individuell information innebär information om behandlingsplaner och

ändringar av den (Gregor, 2001). Information har enligt Friberg (2001) två olika betydelser.

Det ena är att förmedla budskap där informationen ligger i budskapet och det andra är att

motivera sjuksköterskans handling. Handlingen som utförs är det viktiga, inte innehållet i

budskapet.  Enligt Magnusson och Terning (1994) bör information till patienter innehålla

vilka förändringar som görs och varför. Gregor (2001) skriver att instruktioner ofta är

kombinerade med uppmuntringar och feedback i förhållande till svårigheter patienter har

att utföra det sjuksköterskan efterfrågar. Instruktioner är en väg mot vilka mål patienten

arbetar och bör ges med respekt för patienten. Sjuksköterskan samtalade med patienten om

vilka förväntningar hon hade på honom. Detta klargjorde för patienten hur han borde bete

sig. Genom att sjuksköterskan har förväntningar på patienten får det honom att delta i

arbete han kanske inte vill genomföra men som sjuksköterskan anser nödvändigt för

behandlingen. Prochaska och Norcross (1998) skriver att i begrundandestadiet bör

sjuksköterskan hjälpa och stödja patienten att öka sitt självförtroende ännu mer vilket gör

att han, med hjälp av sjuksköterskan, kan sätta upp realistiska mål och förutsättningar.

Enligt Gregor (2001) använder sig sjuksköterskan av informella demonstrationer då hon

vill att patienten utför specifika aktiviteter. Friberg (2001) menar att sjuksköterskan genom

demonstration förevisar ett handlingssätt. Hon kan använda sig själv som pedagogiskt

redskap. Målet är att patienten själv utför handlingen med stöd från sjuksköterskan.
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5.3.4 Ge patienten tid och bekräftelse
Wiles (1997) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan lägger ner tid på sin patient.

Känner patienten att han får hela sjuksköterskans uppmärksamhet gör detta automatiskt att

han vågar öppna sig mer. Får sjuksköterskan patienten att öppna sig och känna sig

avslappnad, leder detta till att informationen sjuksköterskan får från patienten blir mer

riktig och säker. Enligt Gulanick, Bliley, Perino och Keough (1998) är det viktigt att få till

en balans hos den patient sjuksköterskan undervisar. Patienter som känner att de har

kunskap och kontroll över sin sjukdom känner mindre ångest och mindre depression.

Adelswärd och Sachs (1996) menar att sjuksköterskan bör vara försiktig för att inte

patienten känner sig oviktig. Patienten bör känna att sjuksköterskan verkligen har tid.

Behöver sjuksköterskan gå ifrån samtalet innan det är avslutat kan hon klargöra för

patienten att hon kommer tillbaka så fort hon kan för att avsluta det. Gulanick et al. (1998)

skriver att det finns ett växande behov av fler kunniga sjuksköterskor med akademisk

bakgrund och klinisk kunskap för att ge optimal service till patienterna. Enligt Walton

(2002) kan sjuksköterskan visa sin omtanke genom humor, beröring och genom att lyssna

på patienten. Detta gör att patienten får en inre styrka och känner sig trygg. Hon bör också

tänka på att bekräfta patienten i sin oro för till exempel hjärtinfarkt och att dela med sig av

egna erfarenheter. Författaren menar att det är gammalt och förlegat att sjuksköterskor inte

bör dela med sig av sina personliga erfarenheter och känslor, det hjälper både patient och

sjuksköterska.

5.3.5 Stöd till egna val
Magnusson och Terning (1994) skriver, för att stödja en patient till att genomgå en

livsstilsförändring bör sjuksköterskan se till patientens egen inställning och engagemang till

förändringen. Patienten är rädd för att insjukna och vill vara frisk vilket motiverar honom

till förändring. Enligt Kloster (1997) så frågar ofta sjuksköterskan sig varför patienten inte

gör som hon menar är bäst för patientens hälsa. Författaren har kommit fram till att

patienten bör få mycket kunskap för att kunna göra egna medvetna val. Att sjuksköterskan

också är lyhörd och försöker ta reda på om det finns andra problem som påverkar
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patientens val är angeläget så att han kan ta till sig informationen. Magnusson och Terning

(1994) menar att det är viktigt att få patienten aktivt deltagande i behandlingen.

Sjuksköterskans kunskap och information till patienten är viktig för att förstå varför han

behöver ändra livsstil. Aish och Isenberg (1996) skriver att sjuksköterskan bör försöka

uppmuntra patienten till att ta hand om sig själv. Känner patienten att han kan tänka och

göra saker själv, så leder detta till att självkänslan stärks. Enligt Scholte op Reimer et al.

(2002) bör sjuksköterskan effektivt stödja patienten som försöker adoptera en ny livsstil

och försöka behålla den. Det behövs mer än bara information till patienterna, intensiv

rådgivning har bevisat sig vara utmärkt. Enligt Prochaska och Norcross (1998) är det i

upprätthållandestadiet som sjuksköterskan hjälper patienten att befästa sin nya livsstil. Hon

bör även här försöka stärka patientens självförtroende så att han kan hantera eventuella

återfall.

5.3.6 Motivera till livsstilförändring
Patienten upplever att förklaringar från sjuksköterskan betyder mycket inför motivation till

att förändra ett beteende. Kunskaper kring till exempel kostvanor och stöd från

omgivningen har visat sig vara betydelsefulla för att uppnå livsstilsförändring. För att

motivera patienten bör kontinuerlig information om till exempel kolesterolvärdet ges och

sjuksköterskan kan låta patienten välja behandlingsgång. Vid försök att förändra kostvanor

hos normalviktiga personer är det på kolesterolvärdet patienterna upplever om en

förändring skett. Ett mått på kolesterolhalten som tagits regelbundet visar att motivations-

graden hos patienter har ökat. Vid inlärning av nya matvanor är det viktigt att utgå från

patientens tidigare kostvanor. Informationen bör inte avvika så mycket från det gamla och

det nya introduceras i små delar. Att låta patienten till exempel provsmaka ny mat är bra

och ”Learning by doing” kan tillämpas (Magnusson & Terning, 1994).
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5.3.7 Anhörigas stöd
Kärlek är viktigt i tillfrisknandet. Att ha familj, vänner och personal som är kärleksfulla

omkring sig är av betydelse för återhämtning. Kärlek gör att patienten känner sig nöjd med

sig själv, får inre styrka och kämparanda (Walton, 2002).

Det är angeläget att familjemedlemmarna är införstådda i den anhöriges sjukdom och vad

en beteendeförändring kan göra för hälsan (Gulanick et al. 1998). Magnusson & Terning

(1994) beskriver också hur viktigt anhörigas stöd är för patienten och hans chans till

förändring. Känner patienten att han har stöd från sina nära och kära så minskas riskerna för

återfall. Enligt Prochaska och Norcross (1998) så är anhörigas stöd ytterst betydelsefullt för

patienten. I handlingsstadiet är det sjuksköterskans jobb att utvärdera intryck och

erfarenheter patienten fått under de olika stadierna. Sjuksköterskan bör även ta reda på om

patienten får det sociala stöd han behöver av anhöriga och vänner, sker inte detta så kan

hon ge extra tid till att stötta sin patient. Gulanick et al. (1998) menar att om inte patienten

har stöd av nära och kära så gör detta att han har svårt att ta till sig och hålla den

rekommenderade livsstilsförändringen.

5.3.8 Rådgivning individuellt eller i grupp
Enligt Magnusson och Terning (1994) kan rådgivning för att få patienten att uppnå en

livsstilsförändring bedrivas enskilt eller i grupp. Att undervisa i grupp gör att patienterna

får chans att träffa gelikar, känna gemenskap och få höra vad andra i samma situation

tycker och tänker. Kritik till gruppundervisning kan vara att det inte finns chans till

individuellt utformad undervisning. Den kan bestå av olika nivåer, informationsmängd,

demonstrationer, föreläsningar och studiebesök. Karlsen (1997) menar däremot att all

undervisning bör vara individuellt utformad för den enskilde patienten.

5.3.9 Användande av hjälpmedel och redskap
Undervisningen sker mest muntligt och användning utav checklista eller andra strukturer

glöms lätt bort. Sjuksköterskan bestämmer själv hur undervisningen utformas (Kloster,
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1997). En strategi kan vara att använda sig av en mall eller ett protokoll för att veta vad

som bör informeras till patienten. Det är viktigt att tänka på att sjuksköterskan ändå är

lyhörd för patientens problem. Hon får inte bli låst vid protokollet, vilket kan resultera i

missad viktig information som patienten förmedlar, såsom känslor och problem (Wright et

al. 2001).

Informationsmaterial som broschyrer och videoband är viktiga komplement till den

muntliga undervisningen (Friberg, 2001; Kloster, 1997). Materialet kan ges ut som ett

första steg i undervisningen för att sedan uppmana patienten att återkomma med frågor,

detta gynnar patienter som aktivt söker kunskap. Det kan vara negativt om patienten blir

rädd och undrande över information i broschyren som ingen har talat med honom om.

Patienter som inte tar för sig och själv tar kontakt med sjuksköterskan behöver kanske hjälp

med att förstå broschyrens innehåll, annars blir patienten lämnad ensam med sina

funderingar. Vid användning av informationsmaterial fordras därför ett samtidigt

pedagogiskt handlande av sjuksköterska. Det finns patienter som blir stressade av att få en

broschyr i sin hand och kan felaktigt tro att de bör kunna allt som står där. Patienten får

genast en elevroll och sjuksköterskan en lärarroll. För att undvika detta kan sjuksköterskan

utföra informationen i vardagliga situationer och använda sig av ett vardagligt språk

(Friberg, 2001).

Material som används kan vara av olika typ och mängd, det bör vara attraktivt och inte se

hemmagjort ut. Det är viktigt att ställa sig frågan vad målet med materialet är (Magnusson

& Terning, 1994). I ett videobibliotek kan de som är inneliggande på sjukhus och även

utskrivna patienter, låna videor. Videobanden är inte bara till för patienten utan även för

familjen och närstående (Gulanick et al. 1998). I förberedelsestadiet kan sjuksköterskan,

som hjälpmedel för patienten, uppmuntra honom att detaljerat skriva ned alla eventuella

hinder han kan stöta på, olika målsättningar och vad som kan orsaka eventuella återfall

(Prochaska & Norcross 1998).
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Dokumentation är viktigt för att uppnå kontinuitet och för att planering av patientens

tillvaro blir så bra som möjligt. Dokumentation av undervisning sker sällan. Eftersom flera

arbetsgrupper ofta är inblandade i en och samma patient är dokumentation även viktigt i

kommunikationssyfte. Önskvärt är också att på något sätt dokumentera huruvida

informationen har nått fram till patienten eller om den behöver upprepas. Sjuksköterskorna

i studien menar att de kan se på patienten om de har förstått budskapet eller inte och att det

inte finns så mycket tid över till att dokumentera (Kloster, 1997).

5.3.10 Stöd vid uppföljning
Enligt Gulanick et al. (1998) kan patienterna vid utskrivning ibland känna att de blir ”cut

off” från sjukhuset. De skulle ha uppskattat ett uppföljningssamtal som kontrollerade hur

det gick för dem. Enligt Allen et al. (2002) kan sjuksköterskan ha regelbunden kontakt med

patienterna både per telefon och med hembesök så att patientens känsla av att inte bli

lämnad förstärks.

Roebuck (1999) påvisar i sin studie angående telefonuppföljning av patienter med hjärt-

och kärlsjukdom, att oro och depressioner inte minskade hos de patienter som hade fått

uppföljning per telefon från sjuksköterskan. Trots detta tyckte patienterna att samtalen de

fick med sjuksköterskan var fördelaktiga. Med detta indikerar författaren att stöd fordras i

det tidiga skedet av utskrivningen. Rönning, Haerem och Leidal’s (2000) undersökning

angående uppföljning med bandinspelning av utskrivningssamtal som patienterna fick med

sig hem, visade att patienters medicinska kunskap inte ökade, vilket författarna trodde.

Detta kan ha berott på för mycket information vid utskrivningstillfället eller att

bandspelaren patienten fick med sig hem var svår att hantera. Vad som framkom i studien

var dock ett minskande av långtidssjukskrivningar, återinläggningar och akuta

läkarkontakter. Enligt Gulanick et al. (1998) befinner sig sjuksköterskan på en unik position

för att kunna guida och stödja patienter i deras försök till att ändra beteenden mot ett

hälsosammare liv.
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Videobibliotek är ett förslag till uppföljning. Videobanden bör innehålla viktig information

och praktiska råd om vad patienten kan göra för att förbättra sin hälsa. Ett annat förslag är

att ha en ”hotline” dit patienten kan ringa dag som natt så fort han behöver extra stöd eller

motivation (Gulanick et al., 1998).

Wiles (1997) ger förslag på att sjukvården har uppföljning på nära håll för patienten.

Författaren skriver vidare att om patienten har lång väg att ta sig för att träffa en

sjuksköterska blir det lätt att patienten tycker det blir för besvärligt och inte orkar ta sig dit.

Att patienten inte deltar i uppföljningen kan bero på att han inte har insett vikten av sin

sjukdom. Patienten kan anse sig själv vara så pass frisk att en uppföljning är bortkastad tid.

Om detta skulle inträffa skriver Prochaska och Norcross (1998) att patienten hamnat i

förnekelsestadiet. Nu får sjuksköterskan börja om igen och försöka göra patienten mer

medveten om riskerna med det osunda levernet. Sjuksköterskan informerar även om

fördelarna med en livsstilförändring. Enligt Magnusson och Terning (1994) är uppföljning

efter hjärt- och kärlsjukdom en viktig del i processen för att behålla de nya vanorna.

Uppföljning är även viktigt för att hålla motivation och kunskap vid liv.

Uppföljning efter hjärtinfarkt är angeläget ända upp till fem år efter diagnosen. Patienten

värdesatte uppföljning, även fast det medicinska inte visade på nya problem eller att de

lärde sig något nytt (Wright et al., 2001). Allen et al. (2002) skriver att uppföljning ledd av

sjuksköterska minskar riskerna för återfall vid hjärt- och kärlsjukdom. Detta sker genom att

göra patienten medveten om riskerna med osunt leverne.

Processen att lära in ett nytt beteende tar olika lång tid för olika människor. Det är därför

viktigt att patient och sjuksköterska fokuserar på eventuella återfall som något bra och en

erfarenhet patienten kan lära sig något av. Detta gör att förutsättningarna blir bättre vid ett

annat tillfälle. Författarna skriver vidare att det är viktigt att stryka under det som är positivt

och inte ha förbud som kan ge patienten dåligt samvete (Magnusson & Terning, 1994).
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Sammanfattningsvis kan sägas att sjuksköterskan har olika strategier i hur hon undervisar

och stödjer en patient till att uppnå livsstilsförändring. Har sjuksköterskan kunskap om sig

själv och sin patient leder det till minskad oro hos patienten. En empatisk sjuksköterska

som dessutom ger patienten tid och bekräftelse gör patienten avslappnad och öppen.

Undervisning sker ofta omedvetet, det blir en naturlig del i vårdandet. Resultatet visar att

olika former av informell undervisning används: fråga frågor, erbjuda förklaringar, ge

information, ge instruktion, sätta upp förväntningar och demonstrera rätt utförande. För att

stödja och motivera patienten till livsstilsförändring och för att få honom att göra egna

medvetna val, bör sjuksköterskan ge intensiv rådgivning och se till patientens inställning

och engagemang. Patienten behöver stöd av anhöriga för att ta till sig och behålla livsstils-

förändringen, även den transteoretiska modellen betonar vikten av anhörigas stöd till

patienten. Broschyrer och videoband med information och praktiska råd kompletterar den

muntliga undervisningen. Sjuksköterskans stöd vid uppföljning efter hjärt- och kärlsjukdom

är betydelsefull för att hjälpa patienten till en livsstilsförändring.

6 DISKUSSION

6.1 Metod
6.1.1 Litteratursökning
Biomedicinska biblioteket i Göteborg har varit bra för litteratursökning. Mycket material

fanns tillgängligt. Databaserna som använts har varit bra. Science Direct och Wiley Inter

Science var bra eftersom de innehöll artiklar i fulltext vilket var tidsbesparande. På

Högskolan Trollhättan/Uddevalla beställdes tre artiklar.

Det var svårt att begränsa sökorden. Detta gjorde att författarna till detta arbete fick ett stort

urval artiklar att granska, vilket var tidskrävande. Hade färre sökord använts hade det varit

mindre artiklar att arbeta med. Det hade kanske varit bra att inte behöva lägga lika mycket
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tid på att läsa artiklar, men samtidigt kanske flera bra och värdefulla artiklar hade gått

förlorade.

6.1.2 Urval
I början av arbetet bestod materialet av fler artiklar som efterhand valdes bort på grund av

att de inte bestod av egen undersökning. Det fungerade bra då arbetet i slutet endast bestod

av primärkällor. Flera artiklar som berörde området hittades, men valdes bort på grund av

att de inte var vetenskapliga. Det var synd eftersom de verkligen behandlade det valda

ämnet. Från början var det tänkt att endast använda den senaste forskningen inom ämnet.

Detta blev ändrat då bra material från 1994 hittades, alltså blev begränsningen från 1994 till

2002. Bra material tidigare än 1994 hittades även, men eftersom nya rön inom området har

upptäckts, valdes dessa bort.

6.1.3 Analys
Färgerna som användes för att bearbeta artiklarna var till hjälp, men det var svårt att hålla

sig till varje frågas färg eftersom frågornas svar ofta flöt ihop i texten. Anteckningarna som

gjordes var användbara. Tre personers tolkning av varje artikel gjorde att innehållet blev väl

uttömt och till hjälp i bearbetningen av resultatet. De första två frågorna fanns inte så

många svar på, tyngden ligger på fråga tre där svaren kategoriserats och redovisats med

underrubriker. Arbetet underlättades med hjälp av kategorisering av svaren.

Den transteoretiska modellen var i början svår att veta hur den skulle användas som röd

tråd. Flera förslag kom fram, att den skulle stå sist efter varje frågeställning eller att den

sprängdes in i texten. Det sistnämnda valdes eftersom det flöt bättre i texten och underlättar

för läsaren.
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6.2 Resultat
6.2.1 Var sker det undervisande och stödjande mötet mellan sjuk-

sköterska och patient?
Nightingale menar att det är sjuksköterskans uppgift att skapa en tillfredsställande miljö

runt patienten (Nightingale, 1952). Vad som bör uppmärksammas i samband med plats där

samtal mellan sjuksköterska och patient äger rum är medpatienter. Patienten kanske har

svårt att öppna sig om samtalet pågår på en fyrasal eller i korridoren. Problem och känslor

som patienten har kanske aldrig tas upp av den anledningen. Vid en livsstilsförändring kan

det vara känsligt att tala om till exempel alkoholvanor, rökning eller övervikt och

eventuella bakomliggande problem. Patienten kan uppleva att medpatienterna lyssnar på

det som sägs. Kloster (1997) påpekar att det är svårt att inte bryta mot tystnadsplikten när

samtal sker i patientrum med fler bäddar. Författarna till detta arbete har erfarenheter av

detta då en patient fått veta allt om sin medpatient. Namn, personnummer sjukdom och

känslor talades öppet om på sjuksköterskornas initiativ. Det är viktigt att som sjuksköterska

värdera graden av information som ges till patienten. Att be patienten följa med för

information kan kanske skapa oro och ångest i tron om att något allvarligt skett. Friberg

(2001) menar att patienten känner sig trygg och lättare tar initiativ till samtal i patientens

rum. Det är viktigt att sjuksköterskan funderar på vilken plats som passar bäst för

ändamålet med informationen.

6.2.2 När sker det undervisande och stödjande mötet mellan sjuk-

sköterska och patient angående livsstilsförändringar?
Sjuksköterskan bör ha kunskap om i vilket skede patienten är mottaglig för information

angående livsstilsförändring. Kunskap om den transteoretiska modellens olika stadier kan

därmed underlätta för sjuksköterskan i arbetet med patienten på väg mot livsstilsförändring.

Den transteoretiska modellen är enligt Prochaska och Norcross (1998) en bra modell för

sjuksköterskan att använda sig av när hon undervisar och stödjer patienten till att genomgå

en livsstilsförändring. Vikten i modellen är att sjuksköterskan ger rätt stöd vid rätt tillfälle.
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Det kan vara lätt att sjuksköterskan blir ivrig i att informera patienten och att för mycket

information ges vid ett och samma tillfälle. Cullberg (1992) menar att information som ges

i chockfasen inte når fram till patienten. Chockfasen kan hålla i sig mellan några minuter

till några dygn. Väsentlig information bör inte ges vid detta tillfälle. Valset (1995) skriver

att behovet av undervisning i akuta kriser, är begränsat till information om vad som kan ske

just då.

6.2.3 Hur gör sjuksköterskan för att undervisa och stödja patienten till

att uppnå livsstilsförändring?
Salisbury (1995) skriver att för att patienten bör få ut så mycket som möjligt av

undervisningen bör det finnas empati och förståelse från sjuksköterskan. Hon bör ha

förståelse för patientens känslor och han bör känna att han kan lita på sjuksköterskan. När

sjuksköterskan stödjer och undervisar en hjärt- och kärlsjuk patient angående livsstils-

förändringar är det mycket viktigt att den information som patienten får är individualiserad.

Sjuksköterskan bör se hela människan bakom patienten och ha förståelse för det som finns

där. Varje patient har specifika behov som sjuksköterskan bör ta hänsyn till, för att god

omvårdnad och stöd kan ges. SOSFS (1993:17) beskriver också vikten av att patienten får

en individualiserad vård som stämmer just för honom. Får patienten denna vård av

sjuksköterskan så kan ohälsa förebyggas och eventuellt helt förhindras.

Om det stödjande mötet med patienten även innehåller ett positivt kroppsspråk från

sjuksköterskan så kan detta underlätta för patienten. Ett trevligt och glatt tillmötesgående

och att tala om sådant som inte alltid har med det sjuka att göra kan vara positivt. Detta kan

leda till att patienten slappnar av mer och litar på sjuksköterskan och får lättare att tala från

sitt hjärta. För att skapa en bra relation med patienten bör sjuksköterskan vara i kontakt med

sig själv och sina känslor. Vågar hon visa sina känslor kanske patienten känner sig trygg

och vågar öppna sig. Wiles (1997) betonar vikten av att patienten känner att han har

sjuksköterskans uppmärksamhet, vilket leder till att patienten blir mer öppen. Om

sjuksköterskan delar med sig av egna erfarenheter kring andra patienter med liknande

problem, kan detta göra att patienten känner igen sig och inte känner sig ensam i sitt
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problem. Karlsen (1997) menar att sjuksköterskans erfarenheter är till hjälp i under-

visningen, vilket ger henne säkerhet i det hon ska göra. Genom att sjuksköterskan delar

med sig av sina erfarenheter får patienten hopp om att förändring är möjlig. Det kan vara

svårt för en sjuksköterska att informera om känslor och upplevelser om hon saknar

erfarenhet. Praktisk erfarenhet kan vara till fördel i arbetet med att undervisa och stödja

patienten till att uppnå livsstilsförändring. Tid och ork behövs hos sjuksköterskan för att

klara av att hålla hög standard på sin undervisande och stödjande roll. Genom teoretisk- och

praktisk erfarenhet kanske mycket kommer klarna.

Det är viktigt att sjuksköterskan ser undervisning som en naturlig del av hennes

arbetsuppgifter. Undervisning är en betydande del av sjuksköterskans arbete.  I SOSFS

(1995:5) står det skrivet att en av sjuksköterskans uppgifter är att undervisa och informera

patienten. Valset (1998) understryker vikten av att sjuksköterskan förmedlar kunskap till

patienten. Om patienten inte har tillgång till kunskapen kan god egenvård inte uppnås.

Patienter som har insjuknat i hjärt- och kärlsjukdom har behov av att få förståelse i vad som

har hänt. I detta ingår varför det har hänt, vad det har ställt till med i kroppen och vad

sjukdomen har för betydelse för patientens framtid. Det är sjuksköterskans jobb att ge detta

stöd och undervisning till patienten eftersom hon är den som står närmast honom i det

dagliga arbetet på avdelningen och är den som har kunskapen som behövs.

Det tar lång tid innan patienten märker en positiv effekt av en livsstilsförändring.

Författarna till detta arbete menar att eftersom patienten inte får omedelbara synliga

förändringar kan det leda till att patienten tappar motivationen att fortsätta. I den här

perioden är det extra viktigt med sjuksköterskans stöd. Hon bör också göra patienten väl

medveten om att det tar tid innan resultat ses. Magnusson och Terning (1994) menar att

förklaringar från sjuksköterskan är motivationshöjande för patienten till beteende-

förändring.  För att motivera den hjärt- och kärlsjuke patienten till att ändra kostvanor kan

sjuksköterskan ta hjälp av vad som framkom av den franska paradoxen. Att ge patienten ett

konkret exempel på hur bra det är att äta nyttigt så som frukt, grönsaker och olivolja kan

vara till stöd för honom.
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Familj och vänner är av betydelse för patientens chanser att lyckas. Sjuksköterskan bör

även informera anhöriga, för att öka deras förståelse. Om anhöriga deltar i förändringarna

som till exempel laga hälsosammare mat, gå på promenader och sluta röka, kan de lättare

medverka i patientens livsstilsförändring. Magnusson och Terning (1994) och Gulanick et

al. (1998) menar att anhörigas stöd är viktigt för patientens chans till förändring. Det skulle

vara positivt med information till anhöriga i form av planerad undervisning. En

undervisningssituation skulle kunna vara att patienten inte är närvarande, utan endast

anhöriga. Då kommer kanske fler och andra frågor fram.

Enligt Saarmann, Daugherty och Riegel (2000) har den transteoretiska modellen provats på

olika riskbeteenden. Prochaska och Norcross (1998) fann att användandet av modellen var

effektiv i förändringsprocessen. Den transteoretiska modellen är ett bra alternativ som

sjuksköterskan kan använda sig av, men för att få modellen att fungera bör sjuksköterskan

vara helt införstådd i hur den används. Befinner patienten sig i förnekelsestadiet, kan

sjuksköterskan inte komma med förslag till patienten att göra upp en plan för målsättningar

och förhoppningar. Patienten kan inte ta emot information som han inte är redo för och

sjuksköterskan får inte skynda på. För att verkligen kunna stödja sin patient till

livsstilsförändring fordras att sjuksköterskan vet vad hon gör och framförallt vet hur hon

gör det. Den transteoretiska modellen är ett bra hjälpmedel mot rätt väg efter hjärt- och

kärlsjukdom. Saarmann et al. (2000) skriver att för att skapa ett bestående beteende fordras

att patienten är medveten om sitt behov, är motiverad, identifierar och skapar resurser.

Uppföljning fordras för att hålla fast vid sin nya livsstil. Sjuksköterskan kan kanske ha svårt

att följa upp sin patient efter hjärt- och kärlsjukdom på grund av tidsbrist och dålig struktur.

När en sjuksköterska ger stöd och undervisning till en patient angående

livsstilsförändringar vill hon automatiskt att patienten tar till sig det som hon säger. Hon

vill att patienten agerar på den information som ges. En fråga som ofta ställs är varför

patienterna inte gör som sjuksköterskan säger är bäst för dem? Att ändra ett riskbeteende är

inte lätt. Ofta är en dålig vana ett inlärt beteende som patienten har levt med i många år,
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kanske hela livet. Jensen (2000) menar att livet som västerländska människor lever i dag

leder till ett osunt leverne. Att äta fet mat som leder till övervikt, röka och att stressa är alla

exempel på olika riskfaktorer för en ohälsosam livsstil. Författarna till detta arbete håller

med Johnston (1999) som menar att det ofta händer något allvarligt med patientens hälsa

innan han kan inse att en förändring bör ske. Detta klargör hur pass svår sjuksköterskans

uppgift i det stödjande och undervisande mötet med patienten är. Prochaska och Norcross

(1998) beskriver detta som förnekelsestadiet. Inser inte patienten själv att han lever i en

livsstil som innebär fara för hans liv, kan han heller inte göra något åt det. Det blir genast

lättare för patienten när han kommer till handlingsstadiet. Då har han fått förståelse för vad

riskerna med ett osunt leverne innebär och kan göra något åt situationen.

6.3 Konklusion
Platsen där undervisning sker bör vara i en miljö på sjukhuset där patienten känner sig

trygg. Detta för att patienten lättare öppnar sig och för att sjuksköterskan får den

information hon behöver för att på bästa sätt undervisa och stödja patienten i

förändringsprocessen. Beroende på informationens innehåll är det viktigt att sjuksköterskan

väljer den mest lämpade platsen för mötet.

Sjuksköterskan behöver ha kunskap om vilken tidpunkt patienten är mottaglig för

undervisning och stöd. Den transteoretiska modellen är ett bra hjälpmedel eftersom den

strukturerar upp när undervisning bör ges. Det gäller att ge rätt undervisning och rätt stöd

beroende på vilket stadium patienten befinner sig i.

När sjuksköterskan på ett bra sätt undervisar och stödjer patienten till en livsstilsförändring

fordras det att hon är lyhörd, empatisk och kan visa känslor. Att hon också har bra

självförtroende, är förstående och kan se till patientens specifika och individuella behov är

viktigt. Även den medicinska kunskapen är viktig i livsstilsförändringen så att patienten får

svar på frågor angående sin hjärt- och kärlsjukdom, läkemedelsbehandling och

sjukdomsförlopp. Det ger patienten trygghet när sjuksköterskan har teoretisk och praktisk
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kunskap. När patienten skaffat sig kunskap om sin sjukdom och levnadsvanor blir det

lättare för honom att förstå vikten av en livsstilsförändring.

 Författarna till detta arbete menar att det skulle vara bra om det fanns fler sjuksköterskor

som arbetade med livsstilsförändringar, både inom primär- och slutenvård. Det hade varit

intressant att intervjua sjuksköterskor som arbetar med hjärt- och kärlsjuka patienter för att

se hur och om de arbetar med livsstilsförändringar och om den transteoretiska modellen

används. Det hade även varit intressant att följa upp patienter som försökt genomföra en

livsstilsförändring, där den transteoretiska modellen använts av sjuksköterskan.
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Bilaga 1. Översikt över använda databaser, sökord, kombinationer och
antal träffar.
Databas Sökord Antal träffar
CINAHL Education and risk

behaviour and myocardial
infarction

16

CINAHL Patient education and
secondary prevention

99

CINAHL Patient education and
lifestyle change

36

CINAHL Patient education and nurse
role

12

CINAHL Patient teaching and
prevention

158

CINAHL Patient teaching and
prevention and heart
disease

0

CINAHL Pedagogic 63

CINAHL Transtheoretical model and
patient education

23

CINAHL Lifestyle changes and
patient education and
nursing

58

CINAHL Lifestyle and myocardial
infarction

369

CINAHL Patient teaching and
nursing intervention

66

CINAHL Heart failure and patient
education and nurse

147

Science Direct Nursing and patient
education

30
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Databas Sökord Antal träffar
Science Direct Patient teaching 2

Science Direct Lifestyle and education 39

Science Direct Health education 0

Science Direct Physical education 37

SweMed+ Patientundervisning 8

SweMed+ Patientundervisning och
sjuksköterska

0

SweMed+ Livsstilsförändring 7

SweMed+ Pedagogik och
sjuksköterska

5

SweMed+ Patientinformation och
hjärtinfarkt

9

SweMed+ Kost och livsstilsförändring 2

SweMed+ Kost och hjärtinfarkt 4

SweMed+ Heartattack and prevention 0

SweMed+ American heart journal and
prevention

5

SweMed+ Motion och hjärtinfarkt 3

SweMed+ Rökning och hjärtinfarkt 9

SweMed+ Livsstil och vård i Norden 2

Wiley Inter Science Lifestyle change 28

Wiley Inter Science Exercise and
cardiovascular disease

68

Wiley Inter Science Physical activity and
myocardial infarction

14
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Bilaga 2. Översikt över vetenskapliga artiklar använda i resultatet.
Författare/år Titel Syfte Metod/urval
Adelswärd,
V., &
Sachs, L.
(1996).

A Nurse in
Preventive Work.
Dilemmas of Health
Information Talks.

Att fastställa riskfaktorer
och undersöka hur
sjuksköterskan genom
information kan förebygga
eller minska risken av
kardiovaskulärhjärtsjukdom.

Intervjustudie. 28
patienter i 40-års åldern.
Alla män, boende i
södra Sverige.

Aish, A.E.,
& Isenberg,
M. (1996).

Effects of Orem-
based nursing
intervention on
nutritional self-care
of myocardial
infarction patients.

Att undersöka effekten av
sjuksköterskors arbete
baserat på ”Orem´s nursing
theory”, gällande egenvård
av nutrition för patienter
med hjärtinfarkt.

Intervjustudie. 104
patienter. 62 män och 42
kvinnor mellan 34 och
83 år. Alla har haft en
hjärtinfarkt de senaste
fem åren.

Allen, J.K.,
Blumenthal,
R.S.,
Margolis,
S., Rohm
Young, D.,
Miller,
E.R., &
Kelly, K.
(2002).

Nurse case
management of
hypercholesterolemia
in patients with
coronary heart
disease: Results of a
randomised clinical
trial.

Att undersöka hur effektivt
sjuksköterskor kan sänka
kolesterolhalten hos
patienter med
kranskärlssjukdom i
jämförelse med traditionell
undervisning av läkare.

Kvantitativ. 228
patienter med
hyperkolesterolemi och
kranskärlssjukdom.
115 i
sjuksköterskegrupp, 113
i läkargrupp.

Gregor,
F.M.
(2001).

Nurses’ informal
teaching practices:
their nature and
impact on the
production of patient
care.

Att hitta olika former av
informell undervisning.

Kvalitativ. 12
operationssjuksköterskor
observerades under fem
månader. Alla
intervjuades även två
gånger.

Gulanick,
M., Bliley,
A., Perino,
B., &
Keough, V.
(1998).

Recovery patterns
and lifestyle changes
after coronary
angioplasty: The
patient’s perspective.

Att undersöka patientens
reaktioner på föreslagen
livsstilsförändring, att
identifiera hinder i
minskandet av riskfaktorer,
att identifiera källor av
hälsoinformation och att få
fram förslag på vård som
leder till ett tillfrisknande i
långtidsperspektiv.

Kvalitativ. 45 patienter.
26 män och 19 kvinnor
som genomgått PTCA.
Grupp sessioner
spelades in på
bandspelare.
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Författare/år Titel Syfte Metod/urval
Karlsen, B.
(1997).

Hospital Nurses’
Perceptions of
patient teaching.

Att skaffa kunskap om
sjuksköterskors egna
erfarenheter av
patientundervisning på
sjukhus.

14 sjuksköterskor från
kirurgisk och medicinsk
vårdavdelning har
intervjuats.

Kloster, T.
(1997).

Hvordan ivaretar
sykepleierne sin
pedagogiske
funksjon og hvordan
opplever pasientene
dette?

Att ta reda på hur
sjuksköterskan fullföljer sin
lärande roll i praktiken.

Fältstudie på en
ortopedisk
vårdavdelning. Åtta
patienter i ålder 20 till
85 år. Fyra män och fyra
kvinnor.

Magnusson,
J., &
Terning, K.
(1994).

Kostinformation och
kostomläggning.
Kartläggning av en
patientgrupps
upplevelser.

Att ur patientsynpunkt
kartlägga
gruppundervisning som
rådgivningsform för att öka
förståelsen för patientens
situation.

Intervjuundersökning.18
patienter, fyra kvinnor
och 14 män mellan 45
och 71 år.

Roebuck,
A. (1999).

Telephone support in
the early post-
discharge period
following elective
cardiac surgery: does
it reduce anxiety and
depression levels?

Att undersöka om
telefonuppföljning efter
utskrivning minskar oro och
ångest.

Telefonintervju med 78
patienter vilka
genomgått bypass eller
klaff operation.

Rönning,
E.J.,
Haerem,
J.W., &
Leidal, R.
(2000).

Pasientinformasjon
med båndspiller.

Att ta reda på om en
bandinspelning av ett
utskrivningssamtal ökar
patientens kunskap om sin
sjukdom och om det
påverkar
sjukdomsförloppet.

Enkätundersökning av
26 patienter. 18 män och
åtta kvinnor under 75 år.
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Författare/år Titel Syfte Metod/urval
Scholte op
Reimer,
J.M.W.,
Jansen,
H.C., de
Swart,
A.M.E.,
Boersma,
E.,
Simoons,
L.M., &
Deckers,
W.J. (2002).

Contribution of
nursing to risk factor
management as
perceived by patients
with established
coronary heart
disease.

Att utvärdera om riktlinjer
gällande riskfaktorer för
patientundervisning följs i
praktiken och att fastställa
om vårdinsatser angående
riskfaktorer hos patienter
med kranskärlssjukdom
uppfylls.

Intervjustudie med 357
patienter.

Walton, J.
(2002).

Discovering meaning
and purpose during
recovery from an
acute myocardial
infarction.

Att upptäcka vad andlighet
betyder för patienter med
akut hjärtinfarkt och ta reda
på hur det kan hjälpa
patienten i tillfrisknandet.

Intervjuer och
observationer.  13
patienter ingick i
studien. Nio män och
fyra kvinnor mellan 41
och 79 år.

Wiles, R.
(1997).

Empowering practice
nurses in the follow-
up of patients with
established heart
disease: lessons from
patients’
experiences.

Att ta reda på hur
sjuksköterskeledd
uppföljning efter
utskrivning fungerar och
vad patienterna anser vara
viktigast.

Kvalitativ.
Djupintervjuer av 22
patienter med etablerad
hjärtsjukdom. 14 män
och åtta kvinnor mellan
34 och 79 år.

Wright,
F.L., Wiles,
R.A., &
Moher, M.
(2001).

Patients’ and practice
nurses’ perceptions
of secondary
preventive care for
established
ischaemic heart
disease: a qualitative
study.

Att från både patientens och
sjuksköterskans synvinkel
utvärdera resultatet och
accepterandet av
sjuksköterskeledd vård vid
hjärt-kärl- förebyggande
verksamhet.

Intervjustudie av sju
sjuksköterskor mellan
38 och 68 år. Vilka hade
arbetat mellan sex
månader och 18 år. 22
patienter mellan 55 och
76 år. 14 män och åtta
kvinnor intervjuades.
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