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ABSTRACT
One third of those who suffers a myocardial infarction will reinfarct. This is a problem and

there is much to be done in preventing this. Attending cardiac rehabilitation program can

reduce the risk of reinfarction. One part in cardiac rehabilitation is information given to the

patient by the nurse. The nurse has a key role in informing these patients about riskfactors,

nutrition, activity, stress management, medical state, symptoms and psychosocial factors. The

aim of this literature review was to investigate how the nurse should inform these patients to

get an optimal effect in the rehabilitation after a myocardial infarction. This study suggests

that individual information, based on the patients needs and knowledge gives the best effect.

The information can increase or decrease the anxiety level for the patients. Positive effects

have been seen when involving family members. It appears that the information given by the

nurse, do not always meet the patients needs.
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1. INLEDNING

Den medicinska vården har utvecklats och blivit effektivare vad gäller behandling av

hjärtinfarkt (Petrie, Cameron, Ellis, Buick & Weinman, 2002). Vidare skriver

författarna att utvecklingen däremot varit långsammare vad gäller att hjälpa dessa

personer tillbaka till att fungera som innan insjuknandet och återvända till eventuella

arbeten. Dessa patienter har mycket att vinna på att deltaga i hjärtrehabilitering. Enligt

Ehrenkrona och Öman (1994) är patientinformationen en viktig del i

hjärtrehabiliteringen. Turton (1998) påpekar att information som ges till patienter som

insjuknat i hjärtinfarkt och deras anhöriga bör innehålla förklaringar till det medicinska

tillståndet, dess symtom, riskfaktorer, nutrition, aktivitet, stresshantering och

psykosociala faktorer.

Sjuksköterskor fyller en funktion när det gäller att stödja och informera patienter efter

en hjärtinfarkt. I denna undersökning är avsikten inte att redovisa olika

rehabiliteringsmodeller utan tyngdpunkten ligger på hur informationen kan ges som en

del i rehabiliteringen för att ge så god effekt som möjligt för patienten. De anhörigas

roll kommer också att lyftas fram i denna undersökning. Dessutom kommer patienters

uppfattning av information att belysas. Det kan vara ett sätt för sjuksköterskan att få en

förståelse för de misstag som kan uppstå och det kan vara av värde för att få en

uppfattning om hur information kanske kan ges.

2. BAKGRUND

2.1 Historik
Under 1960-talet var dödligheten efter hjärtinfarkt 30 procent på sjukhusen i Sverige.

Vårdtiden varade mellan två till tre veckor och sängläge var aktuellt i flera dygn. De

behandlingar som fanns var få och vila var det som prioriterades. Vidarutveckling

genom forskning och stora medicinska genombrott har lett till en minskning av

dödligheten till 10-15 procent. En annan orsak till minskningen är det preventiva arbetet

(Socialstyrelsen, 2002).
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2.2 Etiologi
I Sverige är hjärt- och kärlsjukdom den tredje mest kostsamma sjukdomen efter muskel-

och bindvävssjukdomar samt psykiatriska tillstånd. Kostnaden för hjärt- och

kärlsjukdom var år 1995 uppe i 32 miljarder kronor (SBU, 1997). Trots att dödligheten i

hjärtinfarkt har minskat de senaste åren, så är det fortfarande den vanligaste enskilda

dödsorsaken i Sverige (Nerbrand & Persson, 1999; Socialstyrelsen, 2001). Hos både

män och kvinnor över 60 år beror hälften av alla dödsfall på hjärt- och kärlsjukdomar

(Socialstyrelsen, 2002). Varje år insjuknar cirka 30 000 människor av hjärtinfarkt i

Sverige och av de som insjuknar är cirka 60 procent män (Ericsson & Ericsson, 2002;

Nerbrand & Persson, 1999; Socialstyrelsen, 2001). Insjuknandet är vanligast över 70 år

(Nerbrand & Persson, 1999), och kvinnor insjuknar i regel 10 år senare i livet än män

(Ericsson & Ericsson, 2002; Nerbrand & Persson, 1999; Socialstyrelsen, 2001).

Geografiska skillnader kan ses mellan norra och södra Sverige. I norra Sverige kan en

överrepresentation av insjuknande i hjärtinfarkt ses (Nerbrand & Persson, 1999;

Östberg, 1997). Av de som insjuknar i hjärtinfarkt och överlever, återinsjuknar 23

procent av männen och 31 procent av kvinnorna. Det är därför viktigt med

hjärtrehabilitering för att förebygga dödlighet och återinsjuknande (Boulay &

Prud´homme, 2001).

2.3 Patientinformation
Information betyder undervisa, utbilda eller ge form åt något (Nationalencyklopedin,

1992). Ett sätt att förklara begreppet information är att via kommunikation överföra ett

meningsfullt innehåll. När någon blir informerad innebär det att personen i fråga får

kännedom om någonting (Nationalencyklopedin, 1992). Den bästa kommunikationen

mellan två människor sker på en vuxen till vuxennivå och en inre motivation till att vilja

lära är mycket viktigt. Om individen känner ett behov av kunskap, ökar motivationen

och inlärningen går lättare (Granum 1994; Hedin, Jenner, Rissler, Ström & Svensson,

1997). Enligt Lidell (1998) och Granum (1994) bör patienten vara delaktig i lärandet

och informationen bör vara individuellt anpassad. Enligt Engström (1986) kan

kommunikationen ske både verbalt och icke verbalt. Patienten använder både seendet

och hörseln för att ta in och det är viktigt att ta reda på vad patienten behöver veta och
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vad han eller hon vill veta. Information kan rätta till misstag och bidra till ökad kunskap

hos patienten angående den sjukdom han eller hon lider av. Vidare menar författaren att

en vanlig situation där information används är kommunikation mellan informant och

mottagare som till exempel mellan sjuksköterska och patient. Informationsprocessen

kan se olika ut beroende på vilken inställning sjuksköterskan har till patienten. Det kan

vara att sjuksköterskan vill med hjälp av information hjälpa patienten att ta

självständiga beslut eller att sjuksköterskan anser sig veta vad som är bäst för patienten.

Vidare påpekar Engström att om det blir problem i informationsprocessen mellan

sjuksköterska och patient kan problemen lösas genom att sjuksköterskan ser patienten

som en egen individ och att hon/han är kapabel att ta egna beslut. Enligt Bergh (2002)

så är målet med information och kommunikation att ge patient och anhörig trygghet för

att klara av den situation de hamnat i.

2.4 Hälso- och sjukvårdspersonals informativa roll
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) skall information om sjukdom och

behandlingar som ges till patienten, vara individuellt anpassad och ges när så är

lämpligt. Sjukvårdspersonal har en skyldighet att förebygga ohälsa och vården skall så

långt som möjligt utföras i samråd med patienten. Enligt Socialstyrelsens författning om

omvårdnad inom hälso- och sjukvården (SOSFS, 1993:17) är ett av syftena med

omvårdnad att förebygga ohälsa. Det omfattar också att skapa en hälsofrämjande miljö

samt att ge stöd och hjälp åt patienter i deras reaktioner på sjukdom och

behandlingssituationer. Vägledning och rådgivning är mycket viktigt både för den som

är sjuk och för dennes anhöriga. Patienten skall så långt som möjligt vara med och

utforma sin omvårdnad och de egna resurserna skall tillvaratas i så stor utsträckning

som möjligt. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för kranskärlssjukvård (2001)

beskrivs vikten av eftervård för den som insjuknat i hjärtinfarkt. Information,

rådgivning och uppföljning liksom tid och engagemang är viktiga faktorer för att lyckas.

Det är viktigt för patienten att det sätts upp klara målsättningar och att åtgärder inleds

redan på sjukhuset. En långsiktig och konsekvent uppföljning anses också vara viktig.

Vidare framkommer det att sjuksköterskor kan vara lämpliga att sköta många av dessa

uppgifter.
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2.5 Sjuksköterskans roll
I det praktiska kardiologiska omvårdnadsarbetet är det av vikt att sjuksköterskan har en

helhetssyn på människan (Fridlund, 1998). Vidare menar författaren att sjuksköterskan

bör kunna se patienten utifrån dennes perspektiv vad gäller familj, arbete och fritid. Det

ställs också krav på att sjuksköterskan har både teoretiska och praktiska kunskaper.

Genom att använda sin kliniska blick och reflektera över teorin forskningsanknyter

sjuksköterskan sin kunskap och därmed lyfts hennes erfarenhet upp till en vetenskaplig

nivå. Kristoffersen (1998) skriver att sjuksköterskans uppgift är att förebygga

komplikationer för patienten. Detta kan göras genom en kartläggning av riskfaktorer,

hälsoupplysning, rådgivning och motivering. Enligt Thompson och Bowman (1998) har

sjuksköterskan en central roll i rehabiliteringen. Det är sjuksköterskan som har en

kontinuerlig kontakt med patient och anhöriga under hela vårdtiden. Vidare menar Van

Horn, Fleury och Moore (2002) att sjuksköterskan har en nyckelroll när det gäller att

informera och stödja patienten och dennes anhöriga under sjukhusvistelsen och efter

utskrivning.

2.6 Att ge information till människor i krissituationer
Kris kommer ifrån det grekiska ordet krisis, och betyder plötslig förändring, avgörande

vändning eller ödesdiger rubbning (Cullberg, 1992). Traumatiska kristillstånd kan

utlösas av yttre påfrestningar som inte är planerade. Detta kan till exempel vara att själv

utsättas för någon sjukdom som till exempel hjärtinfarkt och inläggning på sjukhus. Den

traumatiska krisen kan delas in i fyra faser. Dessa är chockfasen, reaktionsfasen,

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen (Cullberg, 1992). Det är viktigt att ta hänsyn

till patientens psykiska tillstånd när informationen ges (Valset, 1998). Under chockfasen

som kan vara väldigt kort eller pågå under några dygn, är patienten i regel inte mottaglig

för information (Cullberg, 1992). Om information ges i det akuta skedet så bör denna

upprepas flera gånger (Cullberg, 1992; Sandberg, 2001). Lidell (1998) påpekar att det är

bra att ge lite information i taget. Enligt Cullberg (1992) är det också viktigt att språket

inte blir för medicinskt och det är patientens egna funderingar som styr informationen.
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2.7 Information vid rehabilitering av hjärtinfarkt
Det sätt som informationen ges på, kommer att påverka hur personen vill ta emot

terapeutisk behandling (Niven & Robinson, 1997). Äldre litteratur på området visar att

informationen som ges i det akuta skedet av hjärtinfarkten kommer att påverka hur

patienten uppfattar sin hjärtinfarkt i framtiden (Ehrenkrona & Öman 1994). Vidare

menar författarna att god kunskap om sin sjukdom och att få en möjlighet att prata av

sig har en lugnande effekt. Det är också viktigt att ta hänsyn till att patienten inte kan ta

emot för mycket information i början. Om vårdpersonalen väntar tre till fem dagar så

uppnås ett bättre resultat och när informationen skall ges så är det bra att denna ges

enskilt eller eventuellt tillsammans med en anhörig (Ehrenkrona & Öman 1994).

Lindsay, Hanlon, Smith och Belcher (2003) menar att rehabilitering efter hjärtinfarkt är

viktig för att stödja patienterna i deras tillfrisknande och återhämtning. Det finns inte

några standardiserade program för hur informationen bör ges och det ser mycket olika

ut även inom samma regioner (Lindsay, m.fl., 2003). Syftet med hjärtrehabilitering är

att den bör leda till en reducering av riskfaktorer efter hjärtinfarkt och till en mer

hälsosam livsstil (Boulay & Prud´homme, 2001). I hjärtrehabilitering bör ingå fysisk

träning, hälsorådgivning och psykosocialt stöd. Målet med rehabiliteringen för patienten

är att förbättra sin hälsa, levnadsvanor och minska risken för att återinsjukna eller dö

(Boulay & Prud´homme, 2001; Winberg & Fridlund, 2002). Informationen bör

innehålla sjukdomens fysiologi och anatomi, hur retledningssystemet fungerar och

kranskärlens betydelse för hjärtat. Riskfaktorer bör ingå men främst de som patienterna

själva kan påverka (Ehrenkrona & Öman, 1994).

2.8 Hjärtats anatomi och fysiologi
Hjärtat väger cirka 300 gram och är ungefär lika stort som en vuxen människas hand.

Det har sin placering i mediastinum alldeles bakom bröstbenet och är omgiven av höger

och vänster lunga. Hjärtat är uppbyggt av muskler som kallas myocardium (Bjålie,

Haug, Sand, Sjaastad & Toverud, 1998). Hjärtat har fyra hålrum. Dessa är höger

förmak, höger kammare, vänster förmak och vänster kammare. Den högra delen ingår i

det så kallade lilla kretsloppet vars uppgift är att transportera blod till lungorna för att
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syresättas. Blodet kommer sedan tillbaka till den vänstra delen av hjärtat, som ingår i

det stora kretsloppet och pumpas sedan via den stora kroppspulsådern ut i kroppen

(Bjålie, m.fl., 1998; Sonesson & Sonesson, 2001). Hjärtat försörjs själv av syre via

kransartärerna som utgår från början av stora kroppspulsådern (Östberg, 1997). Dessa är

höger kransartär som försörjer höger kammare och höger förmak. Den vänstra

kransartären försörjer resten av hjärtat (Bjålie, m.fl., 1998; Sonesson & Sonesson,

2001). Hjärtats rytm och pumpförmåga styrs av ett retledningssystem som skickar ut

elektriska impulser som aktiverar muskelvävnaden till sammandragning (Bjålie, m.fl.,

1998; Sonesson & Sonesson, 2001; Östberg, 1997).

Hjärtats uppgift är att  pumpa runt blodet för att förse kroppen med syre och näring. I

vila är blodvolymen som pumpas runt i kroppen cirka 5 liter per minut. Den kan ökas

25 till 30 liter per minut vid kraftig ansträngning. Vid en sådan belastning ökar hjärtats

syrebehov (Arheden, m.fl., 1998; Bjålie, m.fl., 1998; Sonesson & Sonesson, 2001).

2.9 Vad är hjärtinfarkt?
Hjärtinfarkt är en skada som skett i hjärtmuskulaturen på grund av syrebrist. Syrebristen

uppkommer på grund av att ett stopp föreligger i någon av kransartärerna. Skadan på

muskeln kan bli bestående eftersom muskelcellerna dör vid syrebrist. Detta kan i sin tur

leda till nedsatt hjärtfunktion och hjärtsvikt (Ericsson & Ericsson, 2002; Nerbrand &

Persson, 1999; Östberg, 1997).

2.9.1 Symtom
Den typiska symtombilden vid hjärtinfarkt börjar med bröstsmärta, ångest,

kallsvettighet och illamående. Smärtan kan stråla ut mot hals, armar, buk och rygg

(Ericsson & Ericsson, 2002; Nerbrand & Persson, 1999). Ibland kan smärtan vara så

intensiv att den framkallar dödsångest hos patienten (Ericsson & Ericsson, 2002). I

vissa fall föreligger inte någon smärta, vilket leder till att infarkten aldrig blir upptäckt

(Östberg, 1997). Hjärtinfarkt kan ibland visa sig som blodtrycksfall och/eller vätska i

lungorna, så kallat lungödem. Det är vanligt att en hjärtinfarkt upptäcks i samband med

att patienten söker för lungödem (Ericsson & Ericsson, 2002; Östberg, 1997).
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2.9.2 Diagnos
För att diagnostisera hjärtinfarkt är det viktigt att få reda på när, var och hur symtomen

uppstod. Den celldöd som hjärtinfarkten åstadkommer leder till enzymläckage och

därför tas venösa blodprov för att mäta halten av dessa. EKG (ElektroKaridoGrafi) är

ytterligare ett sätt att fastställa diagnosen. EKG är en undersökningsmetod då elektroder

kopplas på kroppsytan enligt ett bestämt schema för att mäta hjärtats elektriska aktivitet.

Beroende på var och i vilken koronarartär stoppet sitter ger det olika förändringar i

EKG- kurvan (Ericsson & Ericsson, 2002; Nerbrand & Persson, 1999; Östberg, 1997).

2.9.3 Behandling
Det huvudsakliga målet vid behandling av hjärtinfarkt är att begränsa infarktens storlek

eller om möjligt förebygga att infarkten utvecklas (Östberg, 1997). Smärta vid

hjärtinfarkt kan behandlas med hjälp av smärtlindrande och blodtryckssänkande

läkemedel. För att lösa upp själva stoppet kan behandling med propplösande läkemedel

bli aktuell. Ett annat alternativ kan vara PTCA (Percutan Transluminal Coronar

Angioplastik), där proppen löses på kirurgisk väg. Behandling med propphämmande

läkemedel har visat sig ha en god förebyggande effekt för att minska risken för ny

proppbildning (Ericsson & Ericsson, 2002; Nerbrand & Persson, 1999; Östberg, 1997).

Sänkt fotända minskar det venösa återflödet som i sin tur minskar belastningen på

hjärtat (Barkve Andersen, 1998; Östberg, 1997). Huvudändan skall vara höjd till cirka

45 grader och sängens mellersta del böjs så att sätet lutar lite bakåt, detta sängläge kallas

för Fowlers läge (Barkve Andersen, 1998). Det bör vara så lite personal som möjligt

engagerad i behandlingen av patienten eftersom lugn och ro är viktigt (Ericsson &

Ericsson, 2002; Östberg, 1997). Ångestdämpning är en viktig omvårdnadsåtgärd, att

lugna patienten och dämpa den psykiska påfrestningen minskar belastningen på hjärtat

(Barkve Andersen, 1998; Ericsson & Ericsson, 2002). Lättare ångest kan mildras med

saklig och rak information (Barkve Andersen, 1998).

2.10 Riskfaktorer för att utveckla hjärtinfarkt
Ateroskleros är en negativ process som börjar med att fett upptas och inlagras i

kärlväggen. Fettcellerna, även kallade skumceller, inkapslas och det bildas så

småningom förhårdnader som även kallas för plack. Detta leder till förträngningar i
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blodkärlet. Atereosklerotiska kärl är skörare och har en tendens att spricka vilket kan

leda till bildningen av en propp (Arheden, m.fl., 1998; Ericson & Ericson, 2002;

Larsson, 1997). Ett högt intag av fet mat ger förhöjda blodfetter. Speciellt kolesterol har

visat sig vara en riskfaktor för bildandet av ateroskleros (Ericsson & Ericsson, 2002;

Jairath, 1999; Socialstyrelsen, 2001; Östberg, 1997). Frukt och grönsaker innehåller

ämnen som har en bromsande effekt på aterosklerosprocessen (Ericsson & Ericsson,

2002). En spansk undersökning har visat att ett högre intag av fibrer och frukt minskar

risken att insjukna i hjärtinfarkt (Martínez-González, Fernándes-Jarne, Martnínez-Losa,

Prado-Santamaría, Brugarolas-Brufau & Serrano-Martinez, 2002). Rökning är en av de

mest betydelsefulla riskfaktorerna. Den har en negativ effekt på blodkärlen och

påskyndar aterosklerosprocessen (Ericsson & Ericsson, 2002; Jairath, 1999; Larsson,

1997). Genom att sluta röka minskar risken för insjuknande i hjärtinfarkt

(Socialstyrelsen, 2001; Östberg, 1997). Enligt Jairath (1999) visar flera epidemiologiska

studier ett samband mellan inaktivitet och risken att dö i hjärtinfarkt. Enligt Billing

(2000) kan detta bero på att det är färre rökare och övervikiga bland de som är fysiskt

aktiva. Ytterligare en riskfaktor är högt blodtryck som utsätter blodkärlsväggarna för

slitage och därmed ökar risken för ateroskleros (Larsson, 1997). Det ökar i sin tur risken

för hjärtinfarkt (Jairath, 1999; Martínez-González, m.fl., 2002; Östberg, 1997). Vid

diabetes råder det ofta ett överskott av socker i blodet. Detta socker kan ta sig in i

kärlväggen och har där en skadlig effekt (Ericsson & Ericsson, 2002). Östberg (1997)

hävdar att en viss könsskillnad kan ses i risken för att utveckla hjärtinfarkt. Män har en

högre risk att insjukna i hjärtinfarkt än kvinnor, utom i de allra högsta åldrarna

(Östberg, 1997). En minskad risk för dödlighet i hjärtinfarkt har setts hos kvinnor som

behandlas med östrogen (Socialstyrelsen, 2001). Chansen att utveckla hjärtinfarkt ökar

markant om någon anhörig har insjuknat. Ärftligheten kan hänvisas både till det

genetiska och miljöarvet (Östberg, 1997). Risken att insjukna i hjärtinfarkt ökar två till

tre gånger om ångest och/eller depression föreligger hos individen. Brist på sömn har

också visat sig ha en negativ effekt på hjärta och kärl (Billing, 2000).



9

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med detta arbete var att undersöka hur sjuksköterskan kan ge information för att

uppnå en så optimal effekt som möjligt för patienten vid rehabiliteringen efter

hjärtinfarkt. Följande frågeställningar har använts för att förtydliga och uppnå syftet.

Hur skall information ges för att ge en så optimal effekt för patienten som möjligt?

Vilken betydelse har information för patienten och dennes anhörig?

Hur kan patientens uppfattning av information påverka tillfrisknandet?

4. METOD

Till detta arbete valdes en deskriptiv metod för att undersöka de förhållanden som råder

på forskningsområdet kring information efter hjärtinfarkt idag. Vid denna typ av

undersökning så använder forskaren i regel endast ett sätt för att samla in sina data

(Patel & Davidson, 1994). Det sätt som valdes som metod i denna undersökning var en

litteraturstudie eftersom en sådan var möjlig att genomföra inom den begränsade

tidsram på tio veckor som tilldelats enligt högskoleförordningen.

4.1 Litteratursökning
Enligt Nyberg (2000) är systematisk sökning ett effektivt sätt att gå tillväga. Genom att

använda systematisk sökning så kunde material som inte fanns på högskolans bibliotek

nås. Instrumentet för datainsamlingen i denna undersökning var databaser i vilka

vetenskapliga artiklar fanns tillgängliga för beställning. Sökningarna utfördes från

biblioteket i Vänersborg vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Insamlingen utfördes vid

fem olika tillfällen från och med 021028 till och med 021121. De databaser som

användes var Pub Med, Cinahl och Science direct. Sökorden var följande: Myocardial,

heart, infarction, attack, nursing, patients, education, information, conceiving,

experience, perceptions, understandings och rehabilitation. Nedan redovisas de olika

kombinationer och träffar på de olika databaser som använts vid sökningen.
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Tabell 1. Sökord, databaser och antal träffar
Sökord Databaser

Pubmed Cinahl Science direct
Nursing + patient +

information 44 315 178

Heart infarction +

nursing 13 221 -

Heart infarction +

nursing + information 1 73 -

Heart infarction +

education 36 162 58

Myocardial infarction +

information 113 614 483

Myocardial infarction +

education 0 1241 101

Myocardial infarction +

rehabilitation 87 839 -

Myocardial infarction +

experience 89 735 -

Myocardial infarction +

understandings 0 10 -

Heart attack +

information 85 133 31

Heart attack +

education 38 250 16

Heart attack +

 perceptions 5 53 -

4.2 Urval
Backman (1998) påpekar att när urvalet görs så bör syftet med studien ligga till grund

för urvalskriterierna. Det är främst två strategier som används. En av dessa är att

utesluta det som inte är relevant för undersökningen, exkluderingskriterier, och den

andra är olika inkluderingskriterier.

För att få tag i så vetenskapligt material som möjligt valdes databaser som hade

tillgängliga begränsningsmöjligheter vid sökandet. Ett avgörande inkluderingskriterium
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var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och godkända. Till detta användes

begränsningarna peer-rewied, review, randomized control trial och clinical trial.

Publikationsåret var ett annat viktigt inkluderingskriterium. Begränsningen ”two years”

användes till en början för att få så färskt material som möjligt. De senare sökningarna

sträckte sig längre tillbaka i tiden för att tillräckligt med material som svarade mot syftet

för undersökningen skulle hittas. Vid dessa sökningar inkluderades artiklar som var

publicerade från år 1997 och framåt. Språket var ytterligare ett inkluderingskriterium

och ”English” användes som begränsning för detta.

Exkluderingskriteriet i denna undersökning var ej vetenskapliga artiklar och artiklar

som inte var användbara till syftet. Bland annat valdes artiklar bort som berörde

beteendeförändringar och artiklar som endast var inriktade på den medicinska delen i

hjärtrehabiliteringen.

Datainsamlingen gav 41 artiklar. När dessa artiklar hade granskats i sin helhet valdes 16

artiklar bort. Två artiklar ansågs inte vara vetenskapliga. Det visade sig att 14 artiklar

inte var relevanta till syftet för undersökningen. I bilaga 1 redovisas en sammanställning

av de 25 artiklar som utgör underlag för resultatet.

4.3 Analys
Vid en undersökning så gäller det att översätta verkligheten till verbala symboler för att

sedan kunna börja bearbeta och analysera materialet (Patel & Davidson, 1994).

Verkligheten bestod i denna undersökning av redan på området sammanställd forskning

i form av vetenskapliga artiklar, framför allt grundade på empiriska studier. Innehållet i

en vetenskaplig artikel publicerad i en tidskrift är representativ för sitt område. Den är

granskad av personer som är sakkunniga på området och anses därmed hålla en hög

vetenskaplig standard (Nyberg, 2000). I enlighet med Patel och Davidson (1994)

granskades artiklarnas innehåll med en stor noggrannhet och översattes till verbala

symboler i form av text på svenska. Materialet kunde sedan analyseras och bearbetas.

Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) skriver att tolkningen är en viktig del i att

omvandla delarna till en helhet i kunskapssammansättningen. Språket och
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kommunikationen är en inflytelserik faktor i detta. Värderingar är ett faktum som

påverkar forskarens objektivitet i bearbetning av materialet. Det är därför viktigt att

sträva efter en så stor objektivitet som möjligt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997).

Under hela tolkningsprocessen hölls ett neutralt förhållningsätt och alla artiklar

granskades minst två gånger av två olika personer för att eftersträva objektivitet. Vid

redovisning av resultatet valdes ett neutralt språk. Detta för att så långt som möjligt

undvika att värderingar och åsikter kan komma att påverka kommunikationen med

läsaren. Vid analysen av materialet framträdde olika kategorier som svarade mot syftet.

Dessa kategorier valdes sedan att presenteras med hjälp av underrubriker för att

underlätta för läsaren.

5. RESULTAT

5.1 Individuellt anpassad information och effekten av denna
Petri m.fl. (2002) menar att patienternas uppfattning om sin sjukdom och framtid

påverkar tillfrisknandet efter hjärtinfarkt. En negativ uppfattning kan leda till längre

sjukskrivningar, lägre deltagande i rehabiliteringsprogram och minskat välmående. Ett

sätt att ge patienten en positivare bild av sitt tillstånd är att sjuksköterskan har ett

individuellt informationssamtal. Genomförs detta tidigt kan eventuella negativa tankar

och felaktiga uppfattningar rättas till. Vidare påpekar författarna att detta ökar

patientens välmående, förkortar sjukskrivningsperioden och ökar deltagandet i

hjärtrehabilitering.

Enligt Jcong, Chac, Moon och Yoo (2002) är individuellt anpassad information ett

alternativ att föredra. Patienterna får då vara mer aktiva och självbestämmandet ökar.

Delar i den hjärtrehabilitering som ingick i studien bestod av information med syfte att

öka den fysiska aktiviteten och främja beteendeförändringar. Patienterna fick individuell

information om hur de skulle röra sig för att inte framkalla en ny hjärtinfarkt och de fick

lära sig att ta pulsen på sig själva. Författarna skriver att individuell information ledde

till ökad aktivitet, fler slutade röka och kolesterolhalten förbättrades.



13

Turton (1998) menar att informationen bör vara individuell och utgå från patientens

behov och uppfattning. Informationen bör inriktas på livsstilsförändringar, symtom-

hantering och kunskap om när det är dags att uppsöka läkare. Information angående

nutrition bör riktas till den som är ansvarig för matlagning i hemmet.

Enligt Söderman, Lispers och Sundin (2003) är individuellt utformad information ett

sätt att öka motivationen, främja beteendeförändringar, få tillbaka personen till arbetet

och minska depressioner. Genom att varje deltagare får en patientansvarig sjuksköterska

som har individuella samtal kan rehabiliteringen utformas efter detta. Enligt författarna

gav denna modell gott resultat eftersom 80 procent av deltagarna återgick till arbetet

inom tolv månader.

En studie gjord av Bergman och Berterö (2001) visade att en utförlig information om

läkemedel gav en bättre följsamhet i användandet. Det framkom att de patienter som

tillägnat sig en god kunskap angående kranskärlsjukdom följde anvisningarna angående

livsstilsförändringar som de fått information om i en större utsträckning.

Det kan vara bra att ge informationen i ett tidigt skede. Det är då grunden läggs för hur

patienten kommer att se på sin sjukdom under sjukhusvistelsen (Wiles & Kinmonth,

2000). För att undgå missförstånd så bör informationen inte vara vinklad eller förskönad

och innehålla sann fakta som är relevant för patienten (Walden, Dracup, Westlake,

Ericson, Hamilton, & Fonarow, 2001; Wiles & Kinmonth, 2000). När informationen

ges är det viktigt att poängtera att utgången av hjärtrehabilitering och tillfrisknandet inte

alltid lever upp till de förväntningar patienten har. En nackdel med uppriktig

information är att patienten kan förlora en del av det hopp han eller hon bär på och det

kan istället bidra till en växande oro (Wiles & Kinmonth, 2000). Roebuck, Furze och

Thompson (2001) påpekar också att råd angående livsstilförändringar som

nutritionsförändringar och rökning, kan leda till ökad oro.

Mårtensson, Karlsson och Fridlund (1997) menar att patienter som genomgått

hjärtinfarkt ofta känner sig begränsade i sitt liv, och har svårt att känna tilltro till att

omgivningen kan hjälpa dem. Sjuksköterskans åtgärder bör fokuseras på att hjälpa
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patienten att bryta detta negativa mönster, genom att informera både patienten och

anhöriga. Informationen bör innefatta hjärtinfarktsproblematiken och fokus bör inriktas

på möjligheterna och hjälp till självhjälp. Vidare påpekar författarna att sjuksköterskan

bör försöka skapa en säker omgivning genom kontinuerligt stöd och information till

familjen. En vinst för patienten kan vara att informera annan personal som ingår i

rehabiliteringen hur patienten upplever sin situation och vilka åtgärder som planerats.

Redan från det att patienten läggs in på avdelningen bör en plan utarbetas utifrån dennes

behov för att uppmuntra till en positivare framtidstro. Enligt författarna kan dessa

åtgärder leda fram till en minskning i återinläggning på sjukhus.

I Storbritannien har Normington och Goodwin (2000) utvärderat vad en personlig

rehabiliteringsmodell skulle få för resultat. Rehabiliteringen startade oftast en dag efter

inläggning. Patienterna fick fylla i ett frågeformulär för att personalen skulle få reda på

hur patienten uppfattar sin hjärtinfarkt och hur den kunde komma att påverka deras liv.

Syftet var att rehabiliteringen skulle kunna utgå från patientens kunskapsbehov.

Sjuksköterskan informerade om hjärtats anatomi och fysiologi samt om de riskfaktorer

som kan ha påverkat den enskilde patientens kranskärlssjukdom. Tiden för en förväntad

återhämtning diskuterades och en aktivitetsplanering gjordes också upp vid detta

tillfälle. I slutet av sjukhusvistelsen fick patienterna ett informationshäfte som ingick i

rehabiliteringsplanen. Patienterna hade telefonkontakt med rehabiliteringssjuk-

sköterskan första och andra veckan efter utskrivningen. Både patient och anhörig fick

ringa om de behövde hjälp och stöd. Resultatet av denna rehabiliteringsmodell visade

att patienterna kände mindre oro. Även anhöriga kände sig mindre oroliga, deprimerade

och de hade en positivare syn på sin närståendes framtid. Patienterna återvände också

snabbare till ett normalt liv och de hade lättare att genomföra livsstilsförändringar

jämfört med kontrollgruppen. Enligt Normington och Goodwin är en rehabiliterings-

modell där patienten själv känner att hon eller han har kontroll därför att rekommendera.

I USA genomfördes en landsomfattande studie där syftet var att kontrollera

följsamheten på ett blodfettssänkande läkemedel och livsstilsförändringar (Guthrie,

2001). Läkemedlet skrevs ut från olika distrikt runt omkring i landet till både en

testgrupp och en kontrollgrupp. I samband med detta fick patienterna information om
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vikten av att göra livsstilsförändringar. I denna studie var det en sambandscentral som

hade till uppgift att ordna med uppföljningen för de patienter som ingick i testgruppen.

Personerna som ringde runt och gav information hade ingen personlig relation till

patienterna. Enligt författaren visade det sig att påminnelse per post och telefon

innehållande information om läkemedlet och livsstilsförändringar inte gav ett bättre

resultat. De som endast fick läkemedlet utskrivet och information om förändringar i

livsstilen vid endast ett tillfälle hade lika bra följsamhet som de som ingick i studien.

Anledningen till att telefon och postpåminnelser inte gav någon bättre följsamhet

jämfört med kontrollgruppen kan bero på att det inte blev någon naturlig relation mellan

patient och läkare (Guthrie, 2001).

Winberg och Fridlund (2002) visade med sin enkätundersökning att det var både

fördelar och nackdelar med att delta i hjärtrehabilitering. De fördelar som redovisades

var att de kvinnor som deltog i hjärtrehabiliteringen hade bättre blodtryck än de som

inte deltog, deltagarna fick dessutom mer uppmärksamhet och ökad tillgänglighet till

sjukvården. En av nackdelarna var att de som deltog i rehabiliteringen upplevde en mer

stressig tillvaro. Detta kunde enligt författarna bero på att de fick så mycket information

att de blev medvetna om sitt tillstånd och riskfaktorer vilket ledde till ökad stress. Ett

annat fynd som framkom under de fyra åren studien pågick var att både de som deltog i

rehabiliteringen och de som inte deltog hade ändrat livsstil.  Men det var inte fler av

deltagarna i hjärtrehabiliteringen som hade ändrat sin livsstil jämfört med de som inte

hade deltagit.

Ytterligare en studie gjord av Lindsay m.fl. (2003) pekar på att några ändringar i

livsstilsmönstret inte kunde ses bland de som deltog i hjärtrehabilitering jämfört med de

som inte deltog. I denna studie användes ett frågeformulär med skalor där patienterna

skulle ange sin självupplevda hälsa. Att inte deltagarna visade på några ändringar vad

gällde riskfaktorer jämfört med de som inte deltog kunde enligt författarna bero på ett

dåligt fungerande hjärtrehabiliteringsprogram. Men trots detta fann författarna att den

allmänna hälsan, psykiska funktionen och den sociala förmågan var bättre hos

deltagarna i hjärtrehabiliteringen.
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Sammanfattningsvis visar det sig att individuellt anpassad information och undervisning

i rehabiliteringen efter hjärtinfarkt har en bättre effekt (Bergman & Berterö, 2001;

Jcong, m.fl., 2002; Normington & Goodwin, 2000; Söderman, m.fl., 2003). Med effekt

avses i detta sammanhang att deltagarna ändrade sina levnadsvanor till en mer hälsosam

riktning (Jcong, m.fl., 2002; Normington & Goodwin, 2000; Söderman, m.fl., 2003).

Informationen bör också vara utformad efter patientens individuella behov (Mårtensson,

m.fl., 1997; Normington & Goodwin, 2000; Söderman, m.fl., 2003; Turton, 1998).

Informationen som ges bör inte vara förskönad (Walden, m.fl., 2001; Wiles &

Kinmonth, 2000). Ökad kunskap kan också leda till en ökad oro (Roebuck, m.fl., 2001;

Wiles & Kinmonth, 2000; Winberg & Fridlund, 2002).

5.2 Hjälpmedel för att ge informationen en bättre effekt
Björck Linné, Liedholm och Israelsson (1999) utvecklade en ny teknik för att ge

information genom att bland annat använda sig av ett cd-rom program. Den enskilde

patienten fick sedvanlig information av en läkare och vid utskrivningen planerades ett

återbesök hos en sjuksköterska. Därefter delades patienterna upp i en testgrupp och en

kontrollgrupp. I testgruppen provades den nya tekniken som innefattade ytterligare ett

besök hos sjuksköterskan tillsammans med två till fyra medpatienter där de diskuterade

symtom och mediciner. En farmaceut hade dessutom en individuell utbildning med

varje patient. Cd-rom programmet bestod av två delar. Den första delen innefattade

frågor angående det som sjuksköterskan informerat om. Den andra delen handlade om

det som farmaceuten informerat om. Syftet var att förankra kunskapen. Två skriftliga

förhör gjordes på båda grupperna. Det första genomfördes tio veckor efter utskrivning

och det andra efter cirka sex månader. Resultatet visade att testgruppen hade en

betydligt större kunskap vid båda förhören. Författarna skriver att ett positivt och

förvånande fynd var att det inte förekom någon större skillnad i kunskapsnivå mellan de

båda förhören. Det visade sig också att även de äldre patienterna klarade av att hantera

cd-rom programmet.

I Sidney gjorde Webber, Higgins och Baker (2001) ett försök att förbättra

patientutbildningen med hjälp av ett nytt material. Det skriftliga informationsmaterialet

var utformat med frågor efter varje stycke där patienten gavs en chans att reflektera och
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kontrollera sin nya kunskap. Innehållet bestod av förklaringar till sjukdomen, vikten av

livsstilsförändringar, medicinering och eventuella biverkningar. Det visade sig att de

patienter som fick detta material hade bättre kunskap på det test som de fick genomgå

efter tre veckor jämfört med de patienter som endast tog emot det sedvanliga

informationsmaterialet utan frågor. Samma material med tillhörande frågor delades ut

till en tredje grupp. Denna patientgrupp fick dessutom efter att ha läst materialet

individuell undervisning runt materialet. Där kunde patienterna tillsammans med

personalen reda ut missförstånd, reflektera, repetera och klargöra krångliga begrepp.

Avslutningsvis lyftes det som var viktigt för patienten upp. Författarna menar att den

tredje gruppen som både fick detta speciella material och individuellt samtal visade på

en bättre kunskap i det test som alla fick genomföra i efterhand.

Enligt Turton (1998) kan en speciellt utformad checklista vara ett bra hjälpmedel när

information ges. Den bör innehålla de delar som är relevant för en patient som insjuknat

i hjärtinfarkt. Men det är utifrån patientens kunskapsbehov informationen väljs ut för att

få så god effekt som möjligt. Informationen bör inriktas på livsstilsförändringar,

symtomhantering och kunskap om när det är dags att uppsöka läkare.

I Söderman m.fl. (2003) studie användes en dagbok som ett hjälpmedel i

rehabiliteringen. Den skulle innehålla patientens nutritions-, tränings-, avslappnings-

och rökvanor. Dagboksanteckningarna skickades sedan till den patientansvariga sjuk-

sköterskan som sedan tog kontakt och hade samtal runt anteckningarna och gav

feedback och uppmuntrade till fortsatt livsstilsförändring.

Ett annat hjälpmedel kan enligt Pedersen och Denollet (2002) vara skattningsskalor för

att bedöma livskvalitet för att förbättra den sekundära preventionen i syfte att minska

återinsjuknandet i hjärtinfarkt.

Sammanfattningsvis har forskning visat att nya och mer utvecklade hjälpmedel för att

delge patienter information lett till bättre effekt (Björck Linné, m.fl., 1999; Webber,

m.fl., 2001). Användning av speciellt utvecklade cd-rom program har visat på bättre

effekt (Björck Linné, m.fl., 1999). Hjälpmedel som lyfter fram patientens behov och
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funderingar kan vara bra att utgå ifrån när informationen ges (Söderman, m.fl., 2003;

Webber, m.fl., 2001).

5.3 Informationens effekt för patienter och deras anhöriga
Roebuck m.fl. (2001) menar att många patienter kände att stämningen i familjen blev

ansträngd efter utskrivning. Anledningen var att många anhöriga var överbeskyddande

och detta ledde till att patienterna inte tilläts utöva den fysiska aktivitet som de fått

information om att utföra.

Wyer, Joseph och Earll (2001) påpekar vikten av att involvera familjemedlemmar och

anhöriga i hjärtrehabiliteringen, vilket kan leda till att patienten deltar i

hjärtrehabilitering i större utsträckning. Den ökade kunskap familjen erhåller från

informationen i hjärtrehabiliteringen leder till ökad förståelse för de livsstilsförändringar

patienten bör genomföra. Vidare menar författarna att detta kan leda till en mer

långsiktig följsamhet i livsstilsförändringarna.

Enligt Dixon, Lynette, Powell och Fisher (2000) är det viktigt att patienten och dennes

anhöriga informeras om de vanligaste problemen som kan uppstå i hemmet efter

utskrivning. Exempel på sådana problem kan vara en nedsatt förmåga till fysisk

aktivitet. Vidare skriver författaren att uppgifter som förut varit naturliga kan istället

leda till frustration, depression, nedsatt självförtroende och en oförmåga att klara av det

sociala livet efter en hjärtinfarkt.

Mårtensson, Karlsson och Fridlund, (1998) pekar på att efter hjärtinfarkt har en del

patienter en tendens att känna sig mindre värdefulla i sin roll i hemmet. De känner att de

inte kan leva upp till de förväntningar som ställs på dem vad gäller hushållets plikter.

Det gäller för sjuksköterskan att ge dessa patienter information angående realistiska mål

och  förväntningar så inte dessa sätts för högt.

Det är värdefullt att lyfta upp information om de psykosociala problem som kan

uppkomma efter en hjärtinfarkt (Dixon, m.fl., 2000). Då dessa problem är vanliga kan

det vara till hjälp att tala om känslor, reaktioner och hur dessa påverkar
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familjeförhållandena. Kunskap om de psykosociala problem som kan uppstå kan

reducera oron för patienten. Vidare påpekar Dixon m.fl. att anhöriga kan behöva

annorlunda information än patienten för att kunna uppmärksamma och stödja den

anhörige i de eventuella psykosociala problem som kan uppstå.

Enligt Van Horn m.fl. (2002) kan stödgrupper vara en värdefull metod för patienter och

deras familjemedlemmar. Där kan de få dela sina erfarenheter och problem med andra

familjer samt få inblick i hur andra har hanterat sin situation. Författarna menar vidare

att det är positivt att ge stöd och information till både patient och familj under hela

sjukdomsförloppet då det kan hjälpa dem att hantera sin situation.

Sammanfattningsvis så är det värdefullt att uppmärksamma de psykosociala problem

som kan påverka patientens familjesituation efter en hjärtinfarkt (Dixon, m.fl., 2000;

Mårtensson m.fl., 1998; Van Horn, m.fl., 2002) En ökad förståelse hos de anhöriga kan

underlätta situationen för både anhöriga och patient. Det är därför viktigt att även

familjemedlemmarna får ta del av den information som ges (Dixon, m.fl., 2000; Van

Horn, m.fl., 2002; Wyer, m.fl., 2001). Informationen till anhöriga kan leda till ökat

deltagande i hjärtrehabilitering för patienten och en ökad följsamhet vad gäller

livsstilsförändringar (Wyer, m.fl., 2001).

5.4 Hur kan informationen uppfattas av patienter
Wiliamson (1997) har gjort en undersökning som visar att det fanns en efterfrågan från

patienter vad gällde rehabilitering efter hjärtinfarkt. Det fanns skillnader i hur de ville

att en sådan rehabilitering skulle se ut. Majoriteten ville ha en blandning av grupp och

individuell hjärtrehabilitering. Många patienter menade att sjuksköterskor hade lätt för

att prata om medicinska frågor medan samtal om känslor, oro, depression och sex

undveks. Detta ledde till att patienterna var mindre förberedda att ta hand om eventuella

problem efter utskrivning. Vidare visar författaren i sin undersökning att endast hälften

av patienterna efter utskrivning ansåg att de fått information som stämde överens med

deras behov.
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I en undersökning gjord av Turton (1998) framkom att patienter och anhöriga tyckte att

informationen som gavs efter hjärtinfarkt var viktig att ta del av. Enligt författaren ansåg

72 procent av patienterna att de fick tillräckligt med information, men enbart 45 procent

av de anhöriga ansåg det samma. Patienter och anhöriga tyckte att symtomhantering och

livsstilsfaktorer var de viktigaste delarna att få kunskap om. Detta stämde väl med vad

sjuksköterskan uppskattade som en värdefull del i informationen. Det framkom även

skillnader i vad som prioriterades, till exempel ansåg sjuksköterskan att information om

bakgrunden till hjärtinfarkt var viktig, vilket inte var fallet hos patienter eller anhöriga.

Patienter och anhöriga ansåg att det var bättre att veta hur de skulle förhålla sig till sin

nya situation för att undvika ny hjärtinfarkt. Vidare menar författaren att sjuksköterskan

tyckte det var viktigt att prata om känslor, rädslor och funderingar. Patienterna och de

anhöriga ansåg inte detta vara lika viktigt. Innan denna undersökning genomfördes

gjordes en pilotstudie där det framkom att patienter och anhöriga ibland missförstod

ordet riskfaktorer. Turton (1998) påpekar därför att ordet riskfaktorer bör användas med

försiktighet och att personalen istället bör använda ordet som livsstilsfaktorer.

En annan undersökning visade att patienterna inte tyckte att de fick tillfredsställande

information från sjukvården vid utskrivningen eller under sjukhusvistelsen (Jackson,

Daly, Davidson, Elliot, Cameron-Traub, Wade, Chin & Salamonson, 2002). Det fanns

möjlighet att ingå i ett hjärtrehabiliteringsprogram. Patienterna upplevde inte att de hade

fått tillräcklig information om vikten av att delta och hade därför inte sökt sig dit.

Patienterna uttalade en rädsla inför framtiden, känslomässigt kaos och de hade svårt att

anpassa sig till de förväntade livsstilsförändringarna. Kunskapsbristen bidrog till att de

kände sig oroliga. De upplevde att de inte fått någon information om sina bröstsmärtor

och hur de skulle hantera dessa. Författarna skriver att anledningen till att de inte tog till

sig av informationen, har troligtvis att göra med den fysiska och psykiska påfrestning

som det innebär att insjukna i hjärtinfarkt.

Vid en studie gjord av Bergman och Berterö (2001) visade det sig att patienter tyckte att

det var bra när sjuksköterskan kunde identifiera de negativa faktorerna i deras livsstil.

De upplevde det som positivt när sjuksköterskan uppmärksammade patientens förmåga

och styrka och använde detta som ett verktyg i rehabiliteringen. Riklig information och
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en närhet till sjukvården upplevdes viktigt och att kunna nå personal via telefon

upplevdes som tryggt. Vidare menar författarna att många av deltagarna i studien

upplevde att det var svårt att leva upp till de livsstilsförändringar som de fått

information om i rehabiliteringen.

Wiles (1998) kom fram till att den information som gavs i samband med hjärtinfarkt

ofta missuppfattades av patienterna. Patienterna förvånades över informationen om att

de skulle vara fullt återställda inom tre månader och detta stämde dåligt överens med

patienternas tidigare uppfattning om hjärtinfarkt och tillfrisknande. Den information

som gavs både muntligt och skriftligt var av generell art. Där framhölls att flertalet av

de som insjuknat i hjärtinfarkt blev fullt återställda. Men när patienterna fick denna

information så uppfattades det som att just de skulle bli helt återställda på grund av att

de uppfattade personalens material och kunskap som legitim. Vidare menar författaren

att patienternas uppfattning om sin hjärtinfarkt påverkade hur de tog till sig

informationen. De få som uppfattade sin hjärtinfarkt som allvarlig tyckte inte att

personalens information om deras tillfrisknande kändes helt trovärdig. Samtidigt trodde

de sig ha kunnat missuppfatta informationen.

Wiles (1998) påpekar att flertalet av deltagarna i hjärtrehabiliteringen uppfattade sin

hjärtinfarkt som en engångsföreteelse. Flertalet patienter tog inte till sig informationen

om att hjärtinfarkt var en sjukdom som skulle påverka resten av deras liv. Några få

patienter uppfattade hjärtinfarkten som en varning och att de nu var mer sårbara för nya

hjärtinfarkter. Råd angående livsstilsförändringar missuppfattades och tolkades istället

som ett verktyg för att snabbare bli frisk. Flertalet patienter uppfattade inte

livsstilsförändringarna som förebyggande åtgärder för att undvika fler hjärtinfarkter. Till

en början var rädslan för en ny hjärtinfarkt en bra motivation för att göra de

livsstilsförändringar som sjuksköterskan föreslagit. Men efter utskrivning började

många tvivla på informationen och de hänvisade till andra personer som hade en

ohälsosammare livsstil men som inte insjuknat i hjärtinfarkt (Wiles, 1998).

Wiles och Kinmounth (2000) menar att den information som ges direkt efter

hjärtinfarkten tas emot med större förtroende. Det har dock visat sig att ju längre tiden
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går desto mer börjar informationen att ifrågasättas allt eftersom patienterna själva bildar

en uppfattning om sin egen situation.

Enligt Bergman och Berterö (2001) ansåg patienterna att läkemedelsinformation var

viktig efter en hjärtinfarkt. Det upplevdes av patienten som en viktigt del att få

information om läkemedlens effekt samt eventuella biverkningar till dessa. En

undersökning gjord av Roebuck m.fl. (2001) visade att många patienter var oroliga över

sina mediciner då de inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap. Detta medförde oro för

biverkningar.

Sammanfattningsvis visar det sig att det brister när information ges vid

hjärtrehabilitering (Jackson, m.fl., 2002; Turton, 1998; Wiles, 1998; Wiles & Kinmonth,

2000; Williamson, 1997). Bland annat visade det sig att patienterna upplevde det som

att sjuksköterskorna undvek att prata om känslor, depression och oro (Wiliamson,

1997). Andra patienter ansåg att de hade fått för lite information om hur de skulle

förhålla sig till sin nya situation (Turton, 1998). Det har också visat sig att vissa

patienter upplevde att de inte fått tillräcklig information om hur de skulle hantera

eventuella bröstsmärtor (Jackson, m.fl., 2002). Informationsbrist har visat sig leda till

ökad oro hos patienterna (Jackson, m.fl., 2002; Roebuck, m.fl., 2001; Williamson,

1997).

6. DISKUSSION

6.1 Metod
Att hitta information angående hjärtinfarkt var inte svårt, men svårigheter uppkom i

sökandet när material angående information vid hjärtinfarkt söktes. Med kompletterande

sökord och olika kombinationer så kunde ett kunskapsområde relevant för syftet ringas

in.  Enligt Nyberg (2000) så är det en fördel att gå tillväga på detta sätt  då mer material

kan införskaffas. Genom att göra kompletterande sökningar under arbetets gång

upplevdes att sökningarna kunde göras snävare och mer effektiva.
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Urvalet underlättades av att det fanns flera databaser att söka i. Dessa var lätta att

använda och det underlättade med de begränsningar som gick att välja. På så sätt kunde

vetenskapliga artiklar inkluderas. Med tanke på den tid det tar att beställa hem artiklar

underlättade det när det fanns fulltextartiklar tillgängliga på internet som blivit god-

kända för publicering i vetenskapliga tidsskrifter. En nackdel var att under arbetets gång

fick inkluderingskriteriet vad gäller publikationsår ändras. Från att ha begränsat

materialet från två år, fick begränsningen utökas till fem år bakåt i tiden.

Valet av litteraturstudie till denna undersökning ansågs lämpligast utifrån syftet.

Intentionen var till en början att genomföra en kvalitativ intervjustudie med

fenomenologisk inriktning för att undersöka patienters upplevelse av information efter

hjärtinfarkt. Efter att ha insett att en sådan undersökning skulle bli för tidskrävande

valdes denna bort. Att få tillåtelse från etiska forskningsrådet och samla intervjumaterial

fodrar en mer långsiktig och utförlig planering som innebar svårigheter att genomföra

på de tio veckor som fanns till förfogande. Genom att istället använda en litteraturstudie

kunde ett större forskningsområde undersökas och motsägande fakta lyftas upp och

diskuteras (Backman, 1998). Vidare varnar författaren för att bara svara på frågan hur

det ser ut på forskningsområdet idag och menar att det måste finnas ett syfte med

undersökningen och en analys för att kunna tillföra nya aspekter på området. Hade en

empirisk intervjustudie genomförts hade resultatet endast speglat hur informationens

utformning och dess effekt upplevdes på det ställe där undersökningen genomförts.

Genom att istället använda sig av en litteraturstudie kunde ett större kunskapsfält och

resultat från flera empiriska studier gjorda i olika delar av världen utnyttjas. Fördelen

med att sammanställa flera resultat från olika kvalitativa och kvantitativa

undersökningar kunde underlätta att generalisera utifrån resultatet (Patel & Davidsson,

1994).

Allt material som inkluderades i undersökningen bearbetades minst två gånger av minst

två olika personer innan det användes i resultatet. Detta har troligtvis ökat objektiviteten

och då alla artiklar i resultatet var på engelska så kunde eventuella feltolkningar

minskas. En nackdel var att det var tidskrävande men detta övervägdes av att

bearbetningen blev mer utförlig. Dessutom kunde ett bredare kunskapsfält undersökas.
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Vid analys och sammanställning av resultatet var det en fördel att vara tre personer.

Detta medförde att personliga värderingar ifrågasattes under arbetets gång och inga

personliga åsikter i resultatet tilläts komma fram. Detta kan enligt Eriksson och

Wiedersheim-Paul (1997) bidra till en bättre objektivitet.

Det kan tyckas att inte alla artiklar i resultatet verkar helt relevanta till syftet för denna

undersökning. Men i de fall det förefaller så har det funnits fakta som ändå varit värda

att lyfta upp då delar i dessa artiklars resultat varit relevanta för syftet i denna

undersökning. Ytterligare ett faktum som bör hållas i åtanke är att artiklarna är byggda

på studier från olika delar av världen. Detta kan eventuellt ha färgat resultatet med tanke

på kulturskillnader som kan råda mellan de olika ställen där forskningen bedrivits. Den

största delen av materialet är trots allt hämtad från västvärlden varför generella

paralleller bör kunna dras.

6.2 Resultat
Syftet med detta arbete var att undersöka hur sjuksköterskan kan ge information för att

uppnå en så optimal effekt som möjligt för patienten vid rehabiliteringen efter

hjärtinfarkt. Undersökningens resultat visade att informationen bör ges individuellt. Det

har framkommit att information som ges individuellt har en bra effekt (Bergman &

Berterö 2001; Jcong, m.fl., 2002; Normington & Goodwin 2000; Söderman, m.fl.,

2003). Bland annat har det visat sig att kolesterolhalten hade förbättrats hos de patienter

som har ingått i en hjärtrehabilitering där informationen varit individuellt anpassad.

Dessutom slutade fler att röka och patienterna blev mer aktiva (Jcong, m.fl., 2002).

Enligt Bergman och Berterö (2001) uppnåddes en betydligt bättre följsamhet i

användandet av läkemedel om patienterna fick en bra information om dessa. Dessutom

gav en god kunskap följsamhet i en större utsträckning vad gäller livsstilsförändringar.

Normington och Goodwin (2000) påpekar också att den individuella informationen

leder till att patienterna har lättare för att ändra sin livsstil och minskar oron. Även

Söderman, m.fl. (2003) visar att individuellt utformad information är bra då det

minskade depressionerna och fick patienterna att återgå till arbetslivet. Mårtensson m.fl.

(1997) menar att en god effekt av individuell information kan vara minskning i

återinläggandet på sjukhus.
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Utifrån detta kan det tyckas att individuell information har en bra effekt när det gäller

bland annat livsstilsförändringar, medicinföljsamhet och minskning av depression. Men

dessvärre har fakta som motsäger en del av detta kommit fram i denna undersökning.

Bland annat påvisar Winberg och Fridlund (2002) att under en fyra års uppföljning av

patienter som genomgått en hjärtinfarkt och deltagit i hjärtrehabilitering har dessa inte

ändrat sina levnadsvanor i större utsträckning än de som ej deltagit. Även Lindsay m.fl.

(2003) pekar på att livsstilförändringarna uteblev trots individuell rehabilitering. Men i

denna studie förbättrades ändå den allmänna psykiska funktionen, allmänna hälsan och

den sociala förmågan.

Detta är nedslående fakta men som ändå är viktiga att lyfta upp. Vad gäller

undersökningen Lindsay m.fl. (2003) genomförde så är det ändå positivt att den

psykiska funktionen och den sociala förmågan förbättrades. Vad gäller den förbättrade

allmänna hälsan kan det kanske ha berott på den medicinska vårdens inverkan. Kanske

var det så att den hjärtrehabilitering som erbjöds i dessa två studier inte var tillräckliga.

Enligt Granum (1994) och Hedin m.fl. (1997) är det viktigt att informationen ges på en

vuxen till vuxen nivå och att patienten blir motiverad till att vilja lära sig. Det kan

kanske ha varit så att det blivit en brist i kommunikationen mellan patient och

sjuksköterska.

Ytterligare fakta som talar för att individuellt anpassad information är att föredra är

studien sammanställd av Guthrie (2001). I Guthries studie framkom att post- och

telefonpåminnelser inte gav bättre resultat. Enligt författaren kan det bero på

avsaknaden av en mellanmänsklig relation på grund av att de personer som ringde runt

var okända för patienten. Det kan nog vara så att en mellanmänsklig relation har

betydelse när information ges.

Av resultatet i denna undersökning framkommer att det finns vissa skillnader vad gäller

när information bör ges till de som insjuknat i hjärtinfarkt för att ha så god effekt som

möjligt. Enligt lite äldre litteratur framkom det att det kan vara svårt att ta till sig
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information i ett tidigt skede efter insjuknandet. Bland annat skriver Cullberg (1992)

och Ehrenkrona och Öman (1994) att patienter inte är mottagliga för information under

de närmaste dagarna efter insjuknandet. En studie av Jackson m.fl. (2002) visade att

patienterna upplevde att de inte fått tillfredställande information. Patienterna trodde

själva att detta kunde bero på att personalen hade använt ett för svårt språk eller att de

själva befann sig i ett så pressat fysiskt och psykiskt tillstånd att de inte hade tagit till sig

av det som sades. Detta stödjer Cullbergs (1992) teori om hur svårt patienter har för att

ta till sig information under en kris. Detta stämde väl överens med en av de

föreställningar som fanns innan arbetet med denna studie startade. Men Petri m.fl.

(2002) menar motsatsen och påstår att genom att ge informationen i ett tidigt skede så

kan negativa tankar och uppfattningar påverkas i en mer positiv riktning. Detta ledde

enligt författarna till ett ökat välmående hos patienten samt kortare

sjukskrivningsperioder. Även Wiles och Kinmonth (2000) menar att information bör

ges i ett tidigt skede.

Detta talar för att information kanske kan ges i ett tidigt skede. Det kan kanske vara så

att den förut så självklara teorin att människor har svårt att ta emot information vid kris

håller på att förändras. Detta kan eventuellt i sin tur bero på att sjuksköterskans

pedagogiska kompetens har förbättrats.

Ett annat resultat som framkommit under arbetets gång är att information både kan

lindra och öka oro och ångest. Enligt Barkve- Andersen (1998) kan lättare ångest

mildras med rak och saklig information. Dixon m.fl. (2000) menar att information om

vilka situationer och tillstånd som kan uppträda efter hjärtinfarkt kan lindra oron.

Kunskapsbristen leder dessutom till en ökad oro (Jackson, m.fl., 2000). Walden m.fl.

(2001) menar att informationen som ges till den människa som insjuknat i hjärtinfarkt

inte bör vara förskönad, utan rak och inte vinklad för att undvika missförstånd. Roebuck

m.fl. (2001) skriver att om patienten får tillräcklig information angående läkemedels-

biverkningar så kan oron minska.

Dessa författares åsikter om att information kan minska oro och ångest känns relevant.

Det kan vara så att kunskapen som patienten erhåller om problem som kan uppstå,
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borde leda till en bättre handlingsplan för att hantera sin situation. Men det finns andra

forskare som hävdar motsatsen. Winberg och Fridlund (2002) menar till exempel att det

är en nackdel med för mycket information om sitt tillstånd och riskfaktorer då detta ger

en högre medvetenhet som kan skapa oro. Roebuck m.fl. (2001) påpekar också att oro

kan skapas med för mycket information angående livsstilsförändringar. Även Wiles och

Kinmonth (2000) uppger att uppriktig information kan leda till ökad oro då

informationen kan göra att patienten förlorar det hopp han eller hon bär på. Petri m.fl.

(2002) påstår att förlora sitt hopp på framtiden har en negativ effekt på tillfrisknandet

efter hjärtinfarkt

Om det är så att för mycket kunskap skapar oro hos patienten kan detta leda till att det

blir svårt för sjuksköterskan att veta hur mycket information som den enskilda individen

behöver. Detta ställer krav på sjuksköterskan vad gäller hennes förmåga att bedöma

varje enskild individs kapacitet att hantera informationen.

Enligt HSL 1982:763 skall information som ges vara individuellt anpassad. Vidare skall

vården så långt som möjligt utföras i samråd med patienten. Detta kan tolkas som att

informationen alltid skall utgå från patientens individuella behov. Här kan ses klara

likheter med hur en del forskare ser på hur informationen skall vara utformad. Till

exempel Bergman och Berterö (2001) visade i sin studie att patienter upplevde det

positivt när sjuksköterskan kunde identifiera negativa livsstilsfaktorer. Det upplevdes

positivt när patienternas egen förmåga och styrka användes som utgångspunkt.

Normington och Goodwin (2000) prövade en metod där de med hjälp av en personlig

rehabiliteringsmodell utgick ifrån patientens kunskapsbehov. För att öka motivationen

kan enligt Söderman m.fl. (2003) en patientansvarig sjuksköterska utses. Hennes

uppgift blir att genomföra ett individuellt samtal som utgår från patientens behov och

utifrån detta samtal utforma rehabiliteringen. Även Turton (1998) skriver att

information bör vara individuell och utgå från patientens behov. Det upplevs av

författarna till detta arbete som positivt att lagen är utformad för patienten, och att i de

två svenska studier som redovisats ovan visat att de följer den svenska Hälso- och

sjukvårdslagen.
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Den svenska studien gjord av Bergman och Berterö (2001) kan anses som föredömlig

då de utifrån sin slutsatts pekar på vikten av att lyfta fram patientens egen styrka och

förmåga för att sedan använda detta i rehabiliteringen. Detta stämmer väl överens med

SOSFS 1993:17 som rekommenderar att patientens egna resurser bör tillvaratas i så stor

utsträckning som möjligt.

Sjukvårdens skyldighet att förebygga ohälsa och att vården så långt som möjligt skall

utföras i samråd med patienten (HSL 1982:763) stämmer överens med Jcong m.fl.

(2002). Dessa författare säger att en individuell hjärtrehabilitering gör att patienterna får

vara mer aktiva och självbestämmandet ökar. Även Normington och Goodwin (2000)

rekommenderar en rehabiliteringsmodell där patienten känner att han eller hon har

kontroll över situationen.

De generella slutsatser som dragits ovan om vad Socialstyrelsens författningar anger

och vad studierna kommer fram till om individuellt utformad information kan inte ses

som helt relevanta. Detta med tanke på att endast två av fem studier är gjorda i Sverige.

Det kan ändå vara relevant att påpeka de resultat som framkommer i dessa studier. Den

kunskap som kan inhämtas utifrån dessa studier kan hjälpa sjuksköterskan att utforma

informationen på ett bra sätt. Speciellt med tanke på att den svenska sjuksköterskan

enligt lag är skyldig att utforma informationen utifrån patientens individuella behov.

Dixon m.fl. (2000) menar att det är vanligt med psykosociala problem efter en

hjärtinfarkt och att detta i sin tur påverkar familjeförhållandena. Roebuck m.fl. (2001)

skriver att många patienter upplevde sina anhöriga som överbeskyddande och att detta

ledde till en ansträngd familjerelation. Det visade sig även i studien gjord av

Mårtensson m.fl. (1998) att det fanns patienter som kände sig mindre värdefulla i sin

roll i hemmet, då de upplevde att de inte kunde leva upp till de förväntningar anhöriga

ställde på dem gällande hushållets plikter.

Det är positivt att dessa studier uppmärksammar de problem i familjeförhållandena som

kan uppkomma efter en hjärtinfarkt. Med denna kunskap bör dessa problem kunna

lyftas upp och förebyggas. Det framkom att patienter kan bli överbeskyddade av sina
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anhöriga. Om dessa anhöriga fick rätt information så skulle detta engagemang kanske

vara en klar tillgång. Enligt Wyer m.fl. (2001) så kan dessa problem minskas om hela

familjen deltar i hjärtrehabilitering då de genom den information och kunskap de

erhåller får en ökad förståelse för patientens situation. Även Dixon m.fl. (2000) menar

att de psykosociala problem som kan uppstå bör informeras om innan utskrivning, men

påpekar också att anhöriga kan behöva annorlunda information gentemot patienten. Ett

bra sätt att hjälpa patienten och dennes familj att hantera sin situation efter en

hjärtinfarkt, är att de får information och stöd under hela sjukdomsförloppet (Van Horn,

m.fl., 2002).

Resultatet i denna studie belyser att den information som sjuksköterskan ger även bör

ges till anhöriga. Då kanske hemsituationen för patienten förbättras eftersom de

anhöriga får en ökad förståelse. Familjens krav kan då kanske bli mer realistiska i

förhållande till patientens nya tillstånd.

I denna studie konstateras att det finns olika sätt att utforma informationsmaterialet för

att uppnå så god effekt som möjligt för patienten. Bland annat har Webber m.fl. (2001)

utformat ett textmaterial som var utformat med speciella frågor som ger patienten

möjlighet att reflektera och förankra kunskapen. Det visade sig att de patienter som fick

detta material hade bättre kunskaper än de patienter som fick det sedvanliga materialet.

Ett annat sätt att utforma materialet på är att använda ett cd-rom program som var

uppbyggt som ett frågetest (Björk Linné, m.fl., 1999). Ytterligare ett sätt som gav ett bra

resultat var den dagbok som Söderman m.fl. (2003) utvecklade för att patienterna skulle

kunna skriva ner sina funderingar. Sedan kunde sjuksköterskan utforma informationen

utifrån patienternas individuella behov.

Att använda sig av ett frågetest för att förvissa sig om att kunskapen är förankrad hos

patienten verkar vara ett bra sätt. En intressant detalj var att även äldre patienter kunde

använda cd-rom programmet utan större svårigheter. Att utnyttja frågor i

informationsmaterialet skulle kunna vara användbart även för andra patientgrupper där

det är viktigt att ha kunskap om sin sjukdom. Det kan kanske vara en vinst för att

minska återinsjuknande på sjukhus överlag.
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Av resultatet i denna studie framgår att det förekom skillnader vad gäller om patienter

upplevde att de fått tillräcklig information efter sin hjärtinfarkt. Wiliamson (1997)

skriver att endast hälften av patienterna hade fått information som stämde överens med

deras behov. Jackson m.fl. (2000) påpekar också att patienterna inte upplevde att de fick

tillräcklig information från sjukvården. Bland annat menade patienterna att de inte fått

tillräcklig information om hur de skulle hantera sina bröstsmärtor. I Bergman och

Berterös (2001) studie visade det sig att patienterna ville ha rikligt med information men

att det kunde vara svårt att leva upp till de livsstilsförändringar som informationen

handlade om. Turton (1998) kom däremot fram till att 72 procent menade att de fått

tillräckligt med information.

Det kan vara av värde för sjuksköterskan att känna till att patienter inte alltid upplever

att de får tillräckligt med information efter en hjärtinfarkt. Detta framkommer tydligt i

Jackson, m.fl. (2000) och Wiliamsons (1997) studier. Det kan vara så att informationen

dessa patienter fått inte varit tillräckligt individuell och utgått från patienternas behov.

Detta visar att sjuksköterskor bör förvissa sig om att patienterna tagit till sig av

informationen.

Vidare framgår av undersökningens resultat att det förelåg skillnader om vad

sjuksköterskan såg som viktigt och informerade om och vad patienter och anhöriga såg

som viktigt. Enligt Wiliamson (1997) tyckte patienterna att sjuksköterskor undvek att

prata om känslor och oro. Medan Turton (1998) i sin undersökning kom fram till att

sjuksköterskan hade lätt för att prata om känslor och rädsla. Enligt författaren såg inte

patienter och anhöriga detta som lika viktigt. Vidare påvisar författaren att patienterna

prioriterade information angående livsstilsförändringar, symtomhantering och hur ny

hjärtinfarkt skulle undvikas. Sjuksköterskan tyckte istället det var viktigt med

information angående hur hjärtinfarkten hade uppstått.

Skillnader i dessa olika studiers resultat kan bero på hur undersökningarna

genomfördes. I Turtons (1998) studie var ett av kraven att patienterna skulle vara gifta

eller samboende. Detta kanske medförde att patienterna hellre vände sig till sina
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närmaste när de ville diskutera känslor. Det kan ha varit fler ensamstående i Wilamsons

(1997) studie vilket gjorde att dessa hade ett större behov av att prata om ämnen som

känslor och oro. Det kan vara så att om patienterna verkar ha bra kontakt med sina

anhöriga och hellre vänder sig till dem så bör sjuksköterskan kanske koncentrera sig på

andra delar av informationen som bör ges.

Något som framkom i Wiles (1998) studie var att det uppstod missuppfattningar mellan

personal och patienter. Missuppfattningarna ledde till att patienterna fick för höga

förväntningar då det gäller sitt tillfrisknande och att patienterna inte tog till sig råden om

livsstilförändringar som en långsiktig preventivförändring. Vidare påpekar författaren

att patienterna missuppfattade informationen berodde bland annat på hur de hade

uppfattat sin hjärtinfarkt samt på vilket sätt informationen gavs. Wiles och Kinmonth

(2000) påpekar att det är viktigt att komma in i ett tidigt skede och ge relevant

information för det är då patienten har som bäst förtroende för den information som ges.

I Wiles (1998) studie framkom att patienternas uppfattning om personalens kunskap var

att den sågs som sanningsenlig.

Anledningen till att patienterna missuppfattade vikten av att genomföra

livsstilsförändringar var kanske att den gavs tillsammans med information om att de

skulle bli fullt återställda efter tre månader. Om personen sedan såg sig som frisk trodde

kanske han eller hon att det var riskfritt att återgå till sina gamla vanor. Detta är inte bra

eftersom det är nödvändigt att livsstilsförändringarna blir en del av patientens liv. Om

personalen hade poängterat att det inte var säkert att alla blev fullt återställda, det vill

säga att inte försköna sanningen och tagit hänsyn till att den information som ges i

början uppfattas med stort förtroende skulle kanske en del av missuppfattningarna

undvikits.

Trots att det finns en hel del forskning på området finns det forfarande hålrum i

kunskapsområdet att fylla. Ytterligare forskning fokuserad mer specifikt på

informationens betydelse i hjärtinfarktsrehabiliteringen efterlyses. Bland annat borde

kanske vidare forskning göras på området vad gäller när informationen bör ges. Kan

informationen ges i ett tidigt skede eller bör den ges först efter några dagar?
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I den här undersökningen framkom att information kan både minska och öka oron hos

patienter. Kanske borde vidare forskning försöka belysa mer exakt vad i informationen

som ökar respektive minskar oron. Det kan kanske finnas generella orosmoment hos

patienter att lyfta upp och informera hjärtrehabiliteringspersonal om. Det skulle i så fall

kunna leda fram till att sjuksköterskan eventuellt kan ställa mer precisa frågor för att

komma åt patientens behov. Fler och mer omfattande intervjuer på patienter kan kanske

bidra till ökad förståelse för detta faktum.

Speciellt två studier har visat på missförstånd som kan uppstå när information ges.

Vidare efterlyses forskning om hur patienter kan missförstå det som av sjuksköterskan

uppfattas som självklar information. Om detta lyfts upp och kommer sjuksköterskan till

del kan kanske missförstånd undvikas i större utsträckning. Vilket troligtvis  skulle vara

till gagn för  både sjuksköterska och patient.

6.3 Konklusion

Denna undersökning visar att information som ges till patienter som insjuknat i

hjärtinfarkt bör vara individuell och utgå från den enskildes behov. Detta kan kanske i

sin tur leda till att minska återinsjuknande i hjärtinfarkt. Vidare visar denna

undersökning att information både kan dämpa och öka oro hos patienten. Utifrån

resultatet i denna undersökning föreslås återigen att informationen bör ges individuellt

och utgå från patientens behov för att eventuellt kunna komma tillrätta med problemet.

Det blir sjuksköterskans subjektiva bedömning som avgör om patienten klarar av att

hantera den information som är tänkt att ges. Detta ställer ytterligare krav på

sjuksköterskans kompetens vad gäller helhetssyn. För att få denna helhetssyn är det av

vikt att sjuksköterskan sätter sig in i patientens psykosociala situation. Detta förutsätter

att sjuksköterskan lyssnar på patientens behov och utformar informationen utifrån detta.

Genom att sjuksköterskan tar del av i den forskning som uppmärksammar hur

informationen kan uppfattas av patienter kan hennes kompetens på området öka. Genom

att sjuksköterskan uppmärksammar de kommunikationsproblem som kan uppstå mellan

sjuksköterska och patient, kan detta problem kanske undvikas. Vidare kan det vara bra
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att informera anhöriga så att de får känna sig delaktiga i förändringarna patienten bör

genomföra. Det kan kanske leda till att livsstilsförändringarna blir lättare att genomföra

då patienten kan känna ett stöd från anhöriga. Om sjuksköterskan uppmärksammar att

det finns ett behov av att prata om känslor, rädslor och problem som kan uppstå i

hemmet, bör sjuksköterskan kunna ta en sådan diskussion och informera kring dessa

problem samt stödja patienten om så behövs.
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BILAGA 1

 Presentation av författare, år, syfte, metod och resultat i de studier denna undersökning
bygger på.

Författare, Årtal Syfte Metod Resultat
Bergman, E., &
Berterö, C. (2001)

Att erhålla ökad kunskap
och förståelse för hur det är
att ha en kranskärlssjukdom
och hur det påverkar
livet/livsstilen för
individen.

En hermeneutisk kvalitativ
metod där åtta individer
intervjuades.

Genom att identifiera
olika karaktärer och
svårigheter som
påverkar patientens
följsammet, borde det
bli lättare att
individualisera
behandlingen.
Sjuksköterskan har en
viktig roll i detta.

Björck Linné, A, m.
fl., (1999)

Att jämföra farmaceut och
sjuksköterskeledd utlärning
som använde sig av en
interaktiv kodak Photo-CD
Portfolio teknik för att öka
kunskapen hos patienter
med hjärtfel.

En kvantitativ metod
användes i denna studie
som genomfördes på 130
patienter. En testgrupp fick
den speciellt strukturerade
informationen och en
kontrollgrupp fick den
sedvanliga informationen.
Ett kunskapstest
genomfördes efter sex
månader.

Två till tre timmar av
systematisk inlärning
ökade kunskapen hos
patienterna vad gäller
de kunskaper som är
viktiga att kunna efter
hjärtinfarkt. Hög ålder
utesluter inte att
patienter kan få ta del
av denna nya teknik.

Boulay, P., &
Prud´homme, D.
(2001)

Att fastställa effekterna av
kort hjärtrehabiliterings-
period jämfört med lång
hjärtrehabiliterings- period
angående hanteringen av
riskfaktorer.

En kvantitativ studie där det
ingick 74 patienter. En
grupp deltog i
hjärtrehabilitering i 3
månader och den andra i 12
månader.

Resultatet visade på
att de som deltog i en
längre
hjärtrehabilitering fick
en bättre hantering vad
gällde riskfaktorer.

Dixon, T. m.fl.,
(2000)

Att påvisa problem som en
patient kan uppleva de
närmaste månaderna efter
hjärtinfarkt och testa
hypotesen att det råder
skillnader vad gäller detta
mellan kön och
åldersgrupper

En kvantitativ studie där
1124 patienter i New South
Wales deltog. Patienterna
fick ett frågeformulär 4
månader efter det att de
blivit utskrivna från
sjukhuset.

Många
hjärtinfarktspatienter
lider av psykosociala
problem 4 månader
efter utskrivning från
sjukhuset, speciellt
vad gäller fysisk
aktivitet och
konvalsens.

Guthrie, R. (2001) Att undersöka följsamheten
av ett blodfettssänkande
läkemedel och
livsstilsförändringar där de
använde sig av post och
telefonpåminnelser.

En kvantitativ
landsomfattande studie i
USA där 10.355 patienter
deltog, och jämfördes med
en kontrollgrupp. Test
gruppen fick post och
telefonpåminnelser
angående läkemedel och
livsstilsförändringar.
Kontrollgruppen fick
sedvanlig information vid
utskrivning.

Resultatet visar att
påminnelser inte gav
något markant bättre
resultat.
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Författare, Årtal Syfte Metod Resultat
Jackson, D. m.fl.,
(2002)

Att undersöka en grupp
kvinnor som genomgått en
hjärtinfarkt och se hur de
upplever tiden efter
hjärtinfarkt när de blivit
utskrivna.

En kvalitativ metod där
semistrukturerad intervju
användes på 10 kvinnor i
Australien. Kvinnorna blev
intervjuade med öppna
frågor 3 gånger efter
utskrivning.

Perioden efter att de
blivit utskrivna
präglas av fysisk,
psykisk och social
stress. Rädsla,
osäkerhet och
känslomässigt labila
var återkommande
under intervjuerna.

Jcong m.fl., (2002) Att utvärdera effekten av ett
individuellt-
inlärningsprogram hos
patienter som insjuknat i
hjärtinfarkt.

En kvantitativ metod där 45
patienter ingick. Studien
utfördes i Korea.I
testgruppen ingick 22
patienter och i
kontrollgruppen ingick 23
patienter.

Studien påvisade
förbättringar hos
testgruppen vad gällde
motion, rökning,
kolesterolnivåerna..

Lindsay, G.M. m.fl.,
(2003)

Att undersöka om hälsa,
välmående och en
minskning av riskfaktorer
ökade vid deltagande i
hjärtrehabilitering efter
hjärtinfarkt.

En kvantitativ metod
användes i studien som
genomfördes på ett
hjärtcentrum i
Storbritannien där 183
patienter intervjuades.

Deltagande i
hjärtrehabilitering
leder till ökad hälsa,
men ingen minskning
vad gäller riskfaktorer
kan ses.

Mårtensson, J. m.fl.,
(1997)

Att undersöka hur manliga
patienter med nedsatt
hjärtfunktion upplever sin
livssituation sett ur ett
sjuksköterske- perspektiv.

En kvalitativ
fenomenologisk
undersökning i Sverige där
12 män intervjuades.

Brist på både fysisk
och psykisk energi gav
patienterna ett
begränsat liv.
Sjuksköterskan kan
hjälpa dessa patienter
genom information
och utbildning.

Mårtensson, J. m.fl.,
(1998)

Att undersöka hur kvinnliga
patienter med nedsatt
hjärtfunktion upplever sin
livssituation sett ur ett
sjuksköterske- perspektiv.

En kvalitativ
fenomenologisk
undersökning i Sverige där
12 kvinnor intervjuades.

Många patienter kände
oro och osäkerhet
inför sig själv och sin
omgivning då de inte
orkade som förut.
Sjuksköterskan kan
genom samtal och
information hjälpa
dessa patienter till att
känna hopp och
självkontroll.

Normington, K., &
Goodwin, S. (2000)

Att se hur en tidigt
förebyggande insats baserad
på en personlig
hjärtrehabilitering skulle få
för konsekvenser.

En kvantitativ metod.
Studien genomfördes i
Storbritannien där 114
patienter deltog i den
personliga
hjärtrehabiliteringen.

Patienterna som fått
personlig
hjärtrehabilitering
mådde bättre, hade
högre känsla av
kunskap och kontroll.
De återvände snabbare
till arbete och började
fungera normalt
tidigare. Även
anhöriga gynnades.
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Pedersen, S.S., &
Denollet, J. (2002)

Att testa en skala, Health
Complaints Scale på
hjärtinfarktspatienter för att
kunna mäta den egna
upplevda hälsan.

En kvantitativ metod
användes i en studie på 112
patienter i Danmark.
Patienterna fick svara på 24
frågor som ingick i skalan.

Det visade sig att
denna skala var
användbar och
fungerade bättre på
denna patientgrupp då
det tydligare kunde
utläsas skillnader
mellan fysisk och
psykisk hälsa.

Petrie, K. m.fl.,
(2002)

Att undersöka om ett
kortfattat samtal tidigt efter
insjuknande i hjärtinfarkt
skulle leda till ett snabbare
och bättre tillfrisknande.

En kvantitativ metod
användes i en studie på 65
patienter i Nya Zeeland.
Effekten av ett tidigt samtal
utvärderades efter 3
månader.

Det visade sig att ett
tidigt samtal där
negativa tankar och
uppfattningar kunde
påverkas ledde till att
dessa patienter
återhämtade sig
snabbare och
fungerade bättre efter
utskrivning.

Roebuck, A. m.fl.,
(2001)

Att utforska och få insikt i
hur hjärtinfarkt påverkar
hälso- relaterade orsaker
som påverkar livskvalitet.

En kvalitativ metod med
semi strukturerade
intervjuer med 31 patienter
som genomgått en
hjärtinfarkt i Storbritannien.
Intervjuerna utfördes i
hemmet hos den enskilde
patienten.

Hjärtinfarkt
framkallade olika
faktorer som
påverkade
livskvaliteten.
Systematisk
utvärdering av
individens hälsa bör
utföras enligt rutin.

Söderman, E. m.fl.,
(2003)

Att undersöka hur mycket
depression påverkar
möjligheten att komma
tillbaka till arbetet efter att
ha genomgått en
hjärtinfarkt om patienten
deltar i ett speciellt utformat
hjärtrehabiliterings-
program.

En kvantitativ metod där
198 patienter som
genomgått hjärtinfarkt
deltog. Studien
genomfördes i Sverige.

Över hälften av de
patienter som deltog i
hjärtrehabiliteringen
var så påverkade av
depressionen att de
inte kunde komma
tillbaka till arbetet när
rehabiliteringen var
över. De som inte
hade så hög grad av
depression blev hjälpta
av rehabiliterings-
programmet.

Thompson, D., &
Bowman, G. (1998)

Att undersöka redan
publicerad litteratur för att
undersöka hur effektiv
hjärtrehabilitering  är.

En litteraturstudie som
genomförts i Storbritannien
som började med 900
artiklar och efter
bearbetning användes 200
artiklar. De artiklar som
användes sträckte sig
mellan 1983-1996.

Hjärtrehabilitering
gynnar både patient
och anhörig.
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Turton, J. (1998) Att få ökad insyn i hur

patienter och anhöriga ser
på sina behov av
information efter
hjärtinfarkt. Det som de
ansåg vara viktigt
jämfördes med det som
sjuksköterskan prioriterade.

En kvalitativ studie som
genomfördes i England på
18 patienter och dess
anhöriga samt på 18
sjuksköterskor. Ett krav var
att patienterna skull vara
sambo eller gifta. En
intervjuenkät användes.

Sjuksköterskan visste
inte alltid vilka
behoven var. Därför
anser forskaren att
informationen bör vara
individuell och utgå
från patientens behov
och uppfattning om
vad som är viktigt.

Van Horn, E. m.fl.,
(2002)

Att undersöka redan
publicerat material för att se
vilka åtgärder som kan
göras för att hjälpa patienter
och deras anhöriga efter
hjärtinfarkt.

En litteraturstudie
genomförd i USA. 13 stora
studier som genomförts
mellan 1993-2000
granskades.

Åtgärder för att stödja
patienten och dennes
familj bör användas
under hela
sjukdomsförloppet.

Walden, J. m.fl.,
(2001)

Att se vad det finns för
kunskapsbehov hos
patienter med avancerat
hjärtfel och vad de
prioriterade för kunskap,
jämfört deras anhörig.

Studien genomfördes i USA
där 82 patienter och 72
anhöriga fick fylla i ett
frågeformulär. Ett
frågeformulär var anpassat
för patienten och det andra
anpassat för de anhöriga.

Det visade sig att
patienter och anhöriga
prioriterade samma
saker högst, hopp för
bra livskvalitet,
uppriktiga förklaringar
och vad som skulle
göras vid en akut
situation.

Webber, D. m.fl.,
(2001)

Syftet var att undersöka
hur ett visst utformat
material skulle få för effekt
samt om individuella samtal
kring detta material skulle
ge bättre effekt.

En kvantitativ metod
användes. Studien
genomfördes i Australien
där tre grupper med 17
patienter i varje grupp
deltog. Efter tre veckor
kontrollerades
kunskapsnivån genom ett
test.

Det visade sig att
materialet med
tillhörande frågor hade
god effekt på
inlärningen. Ett
individuellt samtal
kring detta material
gav ett ännu bättre
resultat.

Wiles, R. (1998) Att undersöka hur patienter
uppfattade sin hjärtinfarkt
strax efter insjuknandet och
jämföra hur de uppfattade
hjärtinfarkten efter 3-5
månader.

En studie genomförd i
Storbritannien som använde
en kvalitativ metod med
intervjuer byggda på
grounded theory. 25
patienter som genomgått
hjärtinfarkt intervjuades 2
gånger.

Resultatet visade på
att informationen
mellan sjusköterskor
och patienter ofta
missuppfattades och
att deras uppfattning
av sin hjärtinfarkt inte
stämde överens med
vad sjuksköterskan
sade.

Wiles, R., &
Kinmonth, A-L.
(2000)

Att undersöka hur patienter
uppfattar sin hjärtinfarkt för
att kunna hjälpa till att
designa effektiva
preventionsåtgärder åt
dessa.

I Storbritannien
genomfördes denna studie
där en kvalitativ metod med
djupintervjuer användes på
25 patienter som genomgått
hjärtinfarkt.

Patienter kan ha fördel
av att förstå att deras
hjärtinfarkt är ett
symtom på en
underliggande
sjukdom som kräver
långsiktiga
förändringar.
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Wiliamson, G.
(1997)

Att undersöka vad patienten
har för  önskemål vad gäller
stöd i efterförloppet och om
information stämde överens
med deras behov.

En kvantitativ metod
användes i studien som
gjordes på 100 patienter
som genomgått en
hjärtinfarkt i Storbritannien.
Frågeformulär skickades ut
under en 3 månaders period
efter utskrivning.

Studien visar att
patienter uppfattar
rehabilitering som
värdefull och de
menar att den bör vara
individuell och utgå
från deras behov.

Winberg, D., &
Fridlund, B. (2002)

Att jämföra hur kvinnor
som insjuknat i hjärtinfarkt
och genomgår
hjärtrehabilitering ändrar
livsstil jämfört med de som
inte deltar i rehabilitering.

En kvantitativ metod
användes i studien som
genomfördes på 240
kvinnor i Sverige. Tre
frågeformulär fick fyllas i.
Det första innan utskrivning
och de andra 1 år och 4 år
efter utskrivning.

De kvinnor som deltog
i hjärtrehabilitering
fick mer medicinsk
hjälp jämfört med de
som ej deltog. Inga
förbättringar kan ses
vad gäller livsstils-
förändringar.

Wyer, S. m.fl.,
(2001)

Att undersöka om
deltagande i
hjärtrehabilitering påverkas
av faktorer som ålder, kön,
social ställning och avstånd
till rehabiliteringen.

Litteraturstudie på aktuell
forskning som belyser
deltagandet i
hjärtrehabilitering.

Kvinnor visade sig
deltaga i mindre
utsträckning.
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