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Abstrakt 

Att drabbas av sjukdom kan ses som en krävande process, en förändring i livet 

som kan påverka hälsan. En akut hjärtinfarkt kan vara en traumatisk 

upplevelse som kräver direkt vård. Perkutan koronar intervention (PCI), som 

allmänt kallas ballongvidgning ges för att återställa den bristande 

blodcirkulationen. PCI sker vanligtvis vid akuta hjärt- och kärltillstånd eller 

som planerad åtgärd om besvär funnits en längre tid. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser i samband med att 

genomgå en PCI. En kvalitativ innehållsanalys användes som metod där nio 

artiklar analyserades och resulterade i fyra kategorier. Resultatet visade på 

upplevelser av att existensen hotas, många obesvarade frågor uppkom i 

samband med behandlingen, följden av att inte veta skapade otrygghet och 

svårigheter att kunna inse sjukdomens allvar. Var patienten däremot 

välinformerad och trygg var upplevelsen av den givna vården stärkande. 

Trygghet identifierades som ett av de viktigaste behov som vården behöver 

kunna tillgodose hos dessa personer. En slutsats som kan dras är att ett gott 

samarbete och kontinuitet i vården med anpassad information gynnar 

patientens tilltro och delaktighet, vilket kan främja hälsa och välbefinnandet 

hos patienten. 

 

 

Nyckelord: PCI, patienters upplevelser, hälsa, omvårdnad, trygghet, 

litteraturstudie
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Med denna litteraturstudie tar vi sikte på att beskriva vanligt förekommande upplevelser hos 

patienter i samband med perkutan koronar intervention (PCI). Den alldagliga benämningen på 

behandlingen är ballongvidgning. PCI ges framförallt vid akuta hjärt- och kärltillstånd eller 

som en planerad åtgärd om besvär funnits under en period. Det är känt att människor som 

insjuknar i olika sjukdomstillstånd kan uppleva en förändring i livet som kan påverka hälsan.  

 

Under de senaste åren har en stor utveckling ägt rum i vårt samhälle som har påverkat 

människors tillvaro och hälsa. Zahra, Lee, Sun och Park (2015) förklarar hur de förändrade 

levnadsvanorna som råder i samhället med mer stillasittande arbete, stress och förändrade 

kostvanor har lett till ökad ohälsa. Dessutom menar Zahra et al. (2015) att ett stort hot mot 

den globala hälsan är hjärt- och kärlsjukdom som i dagsläget står för ungefär 35 miljoner 

dödsfall årligen i världen. Cirka 17 miljoner av dödsfallen orsakades 2008 av hjärt-och 

kärlsjukdomar. Om utvecklingen i världen fortsätter oförändrat förutspås antalet dödsfall 

förorsakat av hjärt- och kärlsjukdomar under 2020 att öka till 25 miljoner. Blir det verklighet 

skulle hjärt- och kärlsjukdomar bli den vanligaste dödsorsaken istället för 

infektionssjukdomar som vållar flest i dag. Att hjärt- och kärlsjukdomar under en lång tid 

förorsakat stort antal dödsfall i de utvecklade länderna är ingen nyhet. I studien av Zahra et al. 

(2015) där 72 länder ingick kan man se även ett växande globalt problem i den kraftiga 

ökningen gällande både sjukdom och dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar i 

låginkomstländerna.  

 

I dag är det känt att det finns en rad olika faktorer som ökar risken för insjuknande i hjärt- och 

kärlsjukdom som till exempel rökning, bristande fysisk aktivitet, osunda kostvanor och 

övervikt. Colditz, Philpott och Hankinson (2016) förklarar mer specifikt hur de olika 

faktorerna kopplas ihop och påverkar hjärt- och kärlsjukdom. Efter 18 års ålder kan även en 

måttlig viktuppgång sammankopplas med en risk att insjukna eller avlida till följd av hjärt- 

och kärlsjukdom. Fysisk aktivitet visade sig sänka risken för insjuknande om den utförs med 

en måttlig intensitet och är därför en viktig preventiv åtgärd. Kosten var en betydelsefull 

faktor för insjuknandet men även för att tillämpa som förebyggande insats. Hos framförallt 

kvinnor kunde rökning sammankopplas med en ökad risk.  

 

Innebörden av hälsa är ett komplext begrepp och har genom tiderna definierats på olika sätt. 

Enligt Krag (2014) kan Boorses teori om hälsa ses som fenomen, där hälsa beskrivs finnas 

endast vid frånvaro av sjukdom. Där ses kroppsliga krämpor som något avvikande från det 
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normala, dessa måste kunna iakttas eller mätas annars existerar de inte. Med den synen som 

utgångspunkt kan inte individen behålla sin hälsa om den drabbas av någon åkomma till 

skillnad från Antonovskys syn på hälsa som präglar vården allt mer i dag. Hälsa och sjukdom 

behöver inte automatiskt utesluta varandra menar Antonovsky (2005) som anser att de båda 

motpolerna finns på varsin sida på ett kontinuum och verkar oberoende av varandra. I detta 

perspektiv ses människans egen syn på livet ha betydande påverkan på upplevelsen av hälsa 

och är ett synsätt som fungerar som en utgångspunkt inom omvårdnad. Omvårdnad kan bäst 

förstås som ett hälsoorienterat ämne med ett fokus på människors grundläggande behov och 

levnadsvillkor i samband med både hälsa och sjukdom (Meleis, 2007). I denna litteraturstudie 

har vi valt att se på hälsa utifrån Antonoskys perspektiv.  

 

När någon drabbas av sjukdom eller en livsförändring kan det ses som en process som ska 

bearbetas, en övergång till något annat som kan vara främmande. Meleis et al. (2000) 

beskriver det som en transitionsprocess när en person drabbas av sjukdom, kirurgiskt ingrepp 

eller i samband med rehabilitering. De nya erfarenheterna kan bli en påfrestning för den sjuke 

som genomgår ett förändringsprocess tills ny insikt framträder, som hör till dennes hälsa, 

sjukdom eller utveckling. Under processens gång kan tankar uppstå till följd av den nya 

situationen som patienten ställs inför. Då kan sjuksköterskan vara ett stöd och ge information 

till patienten som exempelvis ska genomgå en behandling. Om sjuksköterskan bistår med 

kunskap kan det underlätta anpassningen till den nya livssituation som patienten ställs inför.  

 

I strävan efter att ge patienten den bästa tänkbara vård har sjuksköterskan ett stort ansvar i att 

försöka upprätthålla kvalitet och kontinuitet i omvårdnaden (Ekström & Idvall, 2015). Som de 

Araujo Sartorio och Zoboli (2010) beskriver när en person drabbas av hjärt- och kärlsjukdom 

är det vanligt att de konfronteras med att vidta väsentliga förändringar kring sitt leverne för att 

kunna rädda sin egen hälsa. Sjuksköterskan har därför flera aspekter att ta hänsyn till i sitt 

arbete. För att lyckas med det krävs en god kännedom om de ålagda uppgifterna, regler och 

skyldigheter att förhålla sig till och inte minst skapa en god relation till patienterna. I 

relationen till patienten är det viktigt att tillvarata deras resurser och önskemål för att kunna 

bevara dess autonomi eller självständighet. Därför blir sjuksköterskan en viktig vägvisare för 

patienten med sin omfattande kunskap inom hälsa och omvårdnad (ibid.).  

 

Hjärtinfarkt är en allvarlig hjärt- och kärlsjukdom som en person kan drabbas av. Vid akut 

hjärtinfarkt minskar blodtillförseln till hjärtmuskeln och orsakas oftast av åderförkalkning, när 
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en blodpropp bildas i hjärtats kranskärl och leder till syrebrist i hjärtmuskeln (Klainin-Yobas 

et al., 2015). Klainin-Yobas et al. beskriver vidare att personer som drabbas av akut 

hjärtinfarkt påverkas både fysiskt och mentalt. Personen kan uppleva svåra symtom som 

bröstsmärtor, andnöd och kräkning. Den akuta situationen som kräver direkt vård kan vara en 

traumatisk upplevelse, den drabbade upplever psykisk påfrestning och stress vilket kan leda 

till depression och ångest (ibid.).  

 

När hjärt- och kärlsjukdomen har påverkat flera av kranskärlen kan tillslut en revaskulering 

av kärlen (återställande av blodcirkulationen) vara nödvändig beskriver Habib et al. (2015). 

Tillvägagångssättet för detta kan ske på olika sätt. Den kirurgiska metoden coronary artery 

bypass graft (CABG) där man transplanterar ett friskt blodkärl till hjärtat, eller den på sistone 

allt mer framträdande PCI som innebär att en stent förs in och vidgar förträngningen i kärlet. 

För att få åtkomst till det aktuella kärlet används artärerna radialis eller femoralis och 

ingreppet utförs under lokalbedövning (Ferrante et al., 2016; Sakr, Ramadan & El-Gamal, 

2016). Patienter som vid en akut hjärthändelse får en framgångsrik PCI kan vara utskrivna 

från sjukhuset inom 48 timmar (Kilonzo & O´Connell, 2011). Trots att behandlingen inte är 

tidskrävande kan den ha en stor inverkan på patienternas hälsa och välmående. När 

behandlingen är så vanligt förekommande är sannolikheten stor att som sjuksköterska kunna 

komma i kontakt med en patient som ska eller har genomgått PCI. Därför behöver 

sjuksköterskan kunskap om både behandlingen och patientens upplevelser, för att kunna möta 

och tillgodose dess behov samt att kunna arbeta preventivt med att främja hälsa.  

 

Med detta som bakgrund var syftet med litteraturstudien att beskriva patienters upplevelser i 

samband med att genomgå en PCI. 
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Metod 

I denna litteraturstudie har vi fokuserat på personers upplevelser och därför valdes metoden 

kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Polit och Beck (2012, s. 79-80, 94-

95) beskriver att det är viktigt inom varje verksamhetsområde att identifiera ett 

problemområde som behöver studeras. Vid en litteraturöversikt använder sig forskaren av 

befintlig kunskap från forskning inom området och gör sedan en sammanställning av den. Då 

är det viktigt att överväga kvaliteten och vilken typ av information de utvalda studierna 

innehåller. Ett syfte formuleras för att lättare precisera vad som ska granskas och samla in 

relevant information och avgör tillvägagångssätt.  

 

Litteratursökning  

Inledningsvis gjordes en pilotsökning i ämnet för att undersöka mängden befintlig litteratur, 

för att få en uppfattning om hur många studier som fanns skrivna under de senaste åren. Att 

tillräckligt med material fanns för att bygga en studie på och ifall inriktningen på arbetet hade 

behövts förändrats (jmf. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2012, s. 61). Området som skulle 

undersökas utifrån syftet klargjordes innan någon vidare sökning ägde rum. Databasen 

Svenska MeSH användes för att hitta idealiska sökord för att då blir sökningen mer specifik 

och minskar risken för irrelevanta träffar (jmf. Willman et al., 2012, s. 69).  

 

Sökningen av de vetenskapliga artiklarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed. 

Anledningen till att Cinahl valdes var på grund av dess fokus på omvårdnadsvetenskap vilket 

är relevant för denna studie. Sökningen kompletterades med den stora medicinska databasen 

PubMed för att finna så många relevanta studier som möjligt som kunde svara mot syftet (jmf. 

Willman et al., 2012, s. 80-81). I de båda databaserna gjordes sökningar med sökord som även 

kombinerades tillsammans med booleska sökoperatorerna, AND för att begränsa och OR för 

att utvidga sökningen till den önskade riktningen (jmf. Willman et al., 2012, s. 72-73). 

Sökorden som användes vid sökningarna var: percutaneous coronary intervention, pci, 

angioplasty coronary, patients experiences, nursing, life experiences, lifestyle och health. 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var att det skulle ingå upplevelser från personer som 

har genomgått en PCI. Några exklusionkriterier användes inte på grund av att upplevelser från 

alla patientkategorier som fått behandlingen ville undersökas. Artiklarna i litteratursökningen 

begränsades till att de skulle finnas i full text, blivit publicerad 2006 eller senare, skrivna på 

engelska och vara vetenskapligt granskade, översikt av litteratursökningen redovisas i tabell 

1. Flera artiklar kunde utifrån deras titel eller genom att läsa abstrakt väljas bort, även 
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kvantitativa artiklar eftersom de inte överensstämde med vår metod. Vid sökningen var de 

kvalitativa artiklarna återkommande vid många av sökorden. Därför markerades ändå vissa 

sökningar med en nolla trots att artiklar fanns i den träfflistan, då dessa studier valts ut vid 

första sökordet som den uppkom vid. Fortsättningsvis lästes abstrakt igenom i artiklarna för 

att ta reda på om de motsvarade syftet, de som verkade intressanta lästes igenom helt. 

Slutligen valdes nio artiklar ut som kunde svara mot syftet, fyra från Cinahl och fem från 

PubMed.  

 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning  

 
Syftet med sökningen: Att beskriva patienters upplevelser i samband med att genomgå en PCI 

 
Cinahl 2016-09-02 Begränsningar: Fulltext, vetenskapligt granskad, engelsk text och publicerad 2006-2016 

 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal valda 

1 FT Percutaneous coronary intervention 2744 
 

2 FT Pci 1261 
 

3 FT Angioplasty coronary 3479 
 

4 
 

1 OR 2 OR 3 5144 
 

5 FT Patients experiences 7264 
 

6 FT Nursing 118503 
 

7 CH Life experiences 7603 
 

8 CH Health 327763 
 

9 FT Lifestyle 8657 
 

10 
 

4 AND 5 32 4  

11 
 

4 AND 6 83 0 

12 
 

4 AND 7 8 0 

13 
 

4 AND 8 525 0 

14 
 

4 AND 9 21 0 
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Tabell 1. Forts. Översikt av litteratursökning 

 
Syftet med sökningen: Att beskriva patienters upplevelser i samband med att genomgå en PCI 

 
PubMed 2016-09-02 Fritextsökning. Begränsningar: Fulltext, Engelsk text, publicerat de senaste 10 åren 

 

Söknr *) Sökord Antal träffar Antal valda 

 

1 

 

MSH 

 

Percutaneous coronary intervention 

 

26475 

 

2 FT Pci 12951 
 

3 FT Angioplasty coronary 16943 
 

4 
 

1 OR 2 OR 3 32453 
 

5 FT Patients experiences 18632 
 

6 MSH Nursing 169258 
 

7 FT Life experiences 22223 
 

8 MSH Health 1588336 
 

9 FT Lifestyle 61947 
 

10 
 

4 AND 5 60 3 

11 
 

4 AND 6 249 1 

12 
 

4 AND 7 23 0 

13 
 

4 AND 8 4969 0 

14 
 

4 AND 9 149 0 

15 
 

4 AND 5 AND 8 19 1 

 
* MSH - Mesh termer i databasen PubMed, CH - CINAHL headings i databasen CINAHL, FT - Fritext sökning 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna i denna litteraturstudie granskades utifrån ett granskningsprotokoll för 

kvalitetsbedömning av kvalitativa studier enligt Willman et al. (2012, s. 175). 

Granskningsprotokollet justerades för att innehållet ska vara utformat och anpassat till 

granskningen som ska utföras (jmf. Willman et al. 2012, s. 108). Med hjälp av 

granskningsprotokollet klassificerades artiklarna genom att tilldela varje enskild studie med 

poäng utifrån delarna: beskrivning av studien, syfte, etiskt resonemang, urval, metod, giltighet 

och kommunicerbarhet. Ett poäng tilldelades där det ansågs att det var ett positivt svar och 

noll poäng vid negativt eller inadekvat svar. Poängen räknades samman för att sedan räkna 

om i procentform utifrån den totala poängsumman. De artiklar som ingår i analysen 
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presenteras i tabell 2. Den sammanfattade bedömningen av kvalitén på artiklarna klassades i 

hög, medel eller låg kvalitet, gränsen för hög kvalitet var mellan 80-100 procent, medel 

kvalitet mellan 70-79 procent och slutligen låg kvalitet mellan 60-69 procent (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2006, s. 96). I åtta av de granskade artiklarna fanns en tydlig beskrivning om 

hur författarna hade gått tillväga i sina studier och de ansågs då ha en hög kvalitet. Däremot i 

en av artiklarna saknades information om deras tillvägagångssätt och därför bedömdes den 

studien enbart uppnå en medelkvalitet.   

 

Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9) 

Författare/År/Land Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 
Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 
Aazami, Jaafarpour 

et al. (2016) Iran 
Kvalitativ n=18 Intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys 
Ett stort behov av 

stöd fanns kring 

livsstilsförändring 

och hur själva 

ingreppet går till, 

vilket inte 

motsvarade deras 

förväntningar. 

 

Hög 

Astin, Closs et al. 

(2009) 

England 

Kvalitativ 

och 

Kvantitativ 

n=29 Intervjuer/ 

Enkätstudie med 

kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

Vikten av att 

patienten får 

information om 

hur behandlingen 

går till, det fanns 

obalans mellan 

förväntningar och 

verklighet. 

 

Hög 

Dullaghan, Lusk et 

al. (2014) England 
Kvalitativ n=15 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Deduktiv ansats 

Olika 

uppfattningar om 

allvaret i 

sjukdomen, 

behov fanns att 

främja för 

hälsosammare 

livsstil. 

 

Hög 

Hasankhani, 

Gholizadeh et al. 

(2014) Iran 

Kvalitativ n=15 Semistrukturerade 

intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Många upplevde 

att deras liv 

räddats av 

behandlingen och 

efteråt 

omvärderat sin 

egen syn på livet. 

 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=9) 

 
Författare/År/Land Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 
Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Lundén, Bengtsson 

et al. (2006) Sverige 
Kvalitativ n=14 Intervju/ Kvalitativ 

innehållsanalys 
Personalens 

bemötande hade 

stor betydelse för 

patienternas 

upplevelse. 

 

Hög 

Odell, Grip et al. 

(2006) Sverige 
Kvalitativ n=9 Intervjuer/ Grounded 

Theory 
Hos patienterna 

var osäkerhet till 

följd av 

hjärtsjukdom en 

dominerande 

upplevelse 

 

Hög 

Page, Jackman et al. 

(2008) 

Australien 

Kvalitativ n=11 Intervjuer/ Grounded 

Theory 
Patienten har 

behov av att få 

information om 

behandlingen och 

orsak till sjukdom 

för att minska 

stress och oro. 

Behov av stöd till 

livsstilsförändring. 

 

Hög 

Radcliffe, Harding 

et al. (2009) England 
Kvalitativ n=15 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Framework analysis 

Patienterna var 

tacksamma över 

behandlingen och 

deras mottagande 

men poängterade 

vikten av att 

vården anpassas 

efter individen 

och behovet av 

medkänsla. 

 

Hög 

Sampson, O'Cathain 

et al. (2009) England 
Kvalitativ n=16 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Framework analysis 

Upplevelser och 

erfarenheter av 

den korta 

vårdvistelsen var 

till stor belåtenhet. 

 

Medel 

 
 

Analys 

För att besvara syftet med denna litteraturstudie valdes innehållsanalys med manifest ansats 

(Bengtsson, 2016). En manifest metod beskriver det uppenbara som står i texten utan att göra 

en djupare tolkning. Texten återges av forskaren som återgår till ursprunglig fakta och innehar 

ett neutralt perspektiv. Om kvaliteten och trovärdigheten ska kunna bevaras genom hela 

analysen menar Bengtsson, att de fyra stegen som används i metoden behöver upprepas 
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flertalet gånger. Vi började med att läsa igenom texten för att få en helhetsbild av materialet, 

därefter extraherades textenheter som skulle svara på studiens syfte och i detta fall består de 

av patienters upplevelser i samband med att genomgå en PCI (jmf. Bengtsson, 2016). I denna 

litteraturstudie tilldelades de extraherade textenheterna en kod för att sortera dem efter dess 

innehåll och för att kunna identifiera mönster.  

 

Vidare i det andra steget fortsattes arbetet med att materialet lästes igenom och kontrollerades 

åter så att det svarade mot syftet (jmf. Bengtsson, 2016). Textenheterna kondenserades senare 

för att kunna identifiera kategorier i det tredje steget. Meningen med kondensering är att ta 

fram kärninnehållet som svarar mot syftet, framförallt när informationen inhämtas via 

intervjuer. Innehållet i en kategori ska enbart bara kunna passa in i en enda kategori och ska 

byggas på dess ursprungliga fakta (Bengtsson, 2016). Textenheter flyttades mellan olika 

kategorier fram och tillbaka, på så vis kunde tillslut antalet kategorier reduceras ner till fyra 

stycken. Kategoriseringen bedömdes då vara färdig på grund av att inga fler kategorier kunde 

förenas. När kategorierna var vedertagna inleddes det sista steget under analysprocessen som 

innebär att ett resultat skrevs fram i form av en förklaring i brödtext under varje kategori (jmf. 

Bengtsson, 2016). 

 

 

Resultat 

Analysen av de nio artiklarna resulterade i fyra kategorier som presenteras i en tabellöversikt 

(se tabell 3). Kategorierna beskriver patienters upplevelser i samband med en PCI. Dessa 

upplevelser presenteras nedan i löpande text under varje kategori och illustreras med citat från 

studierna.  

 

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4) 

 
Att hjärtsjukdomen kan hota existensen 

Att uppleva en känslosam och oväntad behandling 

Att bli stärkt av den givna vården  

Att känna sig trygg och få en förändrad syn på livet  
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Att hjärtsjukdomen kan hota existensen 

Det uppstod rädsla sedan patienterna hade blivit medvetna om att de haft en hjärtinfarkt och 

fått en insikt om att tillståndet var livshotande. Patienterna strävade efter att få en förståelse av 

vad som inträffat när de ansåg sig ha otillräckligt med kunskap om hjärtsjukdom (Aazami et 

al., 2016; Astin et al., 2009; Dullaghan et al., 2014; Lundén et al., 2006; Odell et al., 2006; 

Sampson et al., 2009). Existentiella tankar som oro och rädsla för döden blev uppenbara hos 

dessa personer, med tankar om att kanske aldrig mer komma hem igen eller att inte få se sina 

barn växa upp. Det fanns upplevelser hos patienter om att de hade gjort sitt i livet, samt att det 

förekom en oro inför hur framtiden skulle komma att påverkas av sjukdomen (Aazami et al., 

2016; Hasankhani et al. 2014; Lundén et al., 2006; Odell et al. 2006).  

 

I’m always concerned... I might not live a normal life span. have 2 little girls (cry & silence.). I 

doubt if I will live enough to raise them (Hasankhani et al., 2014, s.147). 

 

 

 

Patienterna kunde uppleva en rädsla och osäkerhet inför hemgång kring hur de skulle kunna 

hitta en struktur i livet igen när de aldrig tidigare varit sjuka. Därför upplevdes en bristande 

kontroll i livet och känslan av att inte vilja vara beroende av någon annan blev framträdande 

(Aazami et al., 2016; Hasankhani et al., 2014; Lundén et al., 2006; Odell et al., 2006). 

Skuldkänslor fanns hos patienterna över att ha levt ett ohälsosamt liv och därför försökte de 

att förstå varför just de hade drabbats. Detta gjorde att patienterna kände sig tvungen att lära 

sig att leva med hjärtsjukdomen (Lundén et al., 2006; Odell et al., 2006; Page et al., 2008). 

Det fanns en påfallande rädsla och oro för att återinsjukna igen. Av den anledningen 

begränsade de sina liv genom att anpassa aktiviteterna som utfördes efter sin egen situation 

för att undvika att de återigen skulle bli påminda om sitt tillstånd (Dullaghan et al., 2014; 

Hasankhani et al., 2014; Lundén et al., 2006; Odell et al., 2006;). För de personer som bodde 

avsides medförde det en brist på tillgängligt stöd på grund av de långa avstånden samt att 

utbudet av rehabilitering såg annorlunda ut på landsbygden. Följden blev en oro hos dessa 

patienter (Page et al., 2008).  

 

I am afraid of exercise that might bring about an event (heart attack). always concerned... always think 

if I do a physical activity, I should be waiting for a disaster (Hasankhani et al., 2014, s.147). 

 

 

Det förekom svårigheter med att kunna förstå hur allvarligt tillståndet egentligen var och detta 

gjorde att patienterna då kunde förminska betydelsen av allvaret med sin sjukdom. Eftersom 

de ansåg att behandlingen bara kunde upprepas ifall det skulle behövas (Astin et al., 2009; 
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Odell et al., 2006; Page et al., 2008). Det var inte alla som föredrog att veta vad det var som 

egentligen hade hänt och de hade svårigheter med att kunna acceptera det inträffade. När 

patienter genomgick en PCI visade det sig kunna påverka deras sätt att se på hjärtsjukdomen. 

Därför kunde det bli särskilt svårt att kunna inse tillståndets allvar när krafterna snabbt 

återvände efteråt. Att dessutom sakna ett ärr eller att inte behöva genomgå en kirurgisk 

behandling kunde försvåra för patienterna att få en förståelse om den allvarliga situationen 

(Astin et al., 2009; Radcliffe et al., 2009).  

 

.. to me nowadays, having a heart attack is not much different to having a common cold (Page et al., 

2008, s. 82).  

 

 

Att uppleva en känslosam och oväntad behandling 

Upplevelsen av behandlingen visade sig väcka många olika tankar där många av dem 

bottnade i den rädsla och osäkerhet som uppstod. En central punkt som patienterna berättade 

om var bristen på information från personalen och där konsekvensen av det skapade en rädsla 

och osäkerhet hos patienterna. Hos många av patienterna fanns det obesvarade frågor om vad 

som skulle hända kring behandlingen (Aazami et al., 2016; Astin et al., 2009; Lundén et al., 

2006; Odell et al., 2006; Page et al., 2008; Radcliffe et al., 2009; Sampson et al., 2009; ).  

 

I was told that I have to do angioplasty, but they gave me little information (Aazami et al., 2016, s. 95). 

 

 

Patienterna önskade att de fick svar på sina funderingar för att annars kände de sig vilsna, de 

ville ha raka och tydliga svar. Det fanns svårigheter med att komma ihåg all information som 

gavs och därför önskade patienterna att den hade kunna återupprepats. Andra vanliga 

upplevelser var att de inte kände sig tagna på allvar eller lyssnade till. De kunde även känna 

sig generade över att prata om personliga behov och kände att de inte alltid hade någon rätt att 

klaga (Aazami et al., 2016; Astin et al., 2009; Lundén et al. 2006; Page et al., 2008; Sampson 

et al., 2009). 

 

you don’t get straight answers (Lundén et al., 2006, s. 283). 

 

 

Att befinna sig i den miljön fick patienterna att uppleva det hela som overkligt och att det 

kunde vara svårt att smälta det som hände. Det fanns en obalans mellan hur de hade förväntat 

sig smärtan och hur den verkligen varit. När patienterna upplevde att de själva inte kunde göra 

något annat än att uthärda situationen så framkallades en oro och ångest och kunde även 
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uppleva det som att ingenting hände. Hos patienterna fanns en osäkerhet om de verkligen fick 

den vård som de behövde (Aazami et al., 2016; Astin et al., 2009; Hasankhani et al., 2014; 

Lundén et al., 2006; Odell et al., 2006; Sampson et al., 2009). Det var inte alla patienter som 

tidigare hade hört talas om PCI och några hade förväntat sig att få en kirurgisk behandling 

istället (Radcliffe et al., 2009). 

 

I didn't expect anything like I had, what is it, angioplasty? I've never heard of it. I thought it was open 

heart surgery (Radcliffe et al., 2009, s.218). 

 

 

Temperaturen i rummet upplevdes alldeles för varm och därför uppstod obehag. Situationen 

kändes kaotisk när patienterna inte visste vad det var som hände på grund av att de var 

påverkade av den givna medicinen (Lundén et al., 2006; Radcliffe et al., 2009). Andra obehag 

som patienterna beskrev var om det uppstod komplikationer under behandlingen. Eller de 

smärtsamma upplevelserna av att behöva ligga stilla på rygg i flera timmar efter 

behandlingen, men att smärtan lindrades när de fick börja röra på sig (Astin et al., 2009; 

Lundén et al., 2006; Page et al., 2008). 

 

When the time had passed and I could move ever so slightly, I was allowed to move sideways and that 

helped get rid of the pain (Lundén et al., 2006, s. 281). 

 

 

Patienterna kunde bli chockerade när deras förväntningar inte alltid stämde överens med 

verkligheten. De blev förvånade över att behandlingen inte var smärtsam och de hade inte 

förväntat sig att få ett så stort blåmärke. Några hade en förväntning av ett ärr som ett synligt 

bevis på det inträffade (Astin et al., 2009; Page et al., 2008). Vanligt förekommande var att 

sakna energi som gjorde att patienterna kände att de inte orka bry sig i situationen. Därför 

upplevdes den tidiga mobiliseringen som oförenlig med den låga energinivån. Patienterna 

önskade att de hade fått fler tillsyner efter behandlingen bara för kontrollera att allt var som 

det skulle (Aazami et al., 2016; Astin et al., 2009; Hasankhani et al., 2014; Lundén et al., 

2006; Radcliffe et al., 2009).  

 

I got a big black bruise down there, up here, across my stomach. It was huge. It just went away, but it 

was shocking (Page et al., 2008, s. 83). 

 

 

Att bli stärkt av den givna vården  

Det fanns en föreställning om att PCI skulle lösa patienternas problem, genom möjligheten 

med att snabbt tillfriskna från hjärtinfarkten. De kände en lättnad över att inte behöva vänta på 
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behandlingen (Hasankhani et al., 2014; Sampson et al., 2009). Patienterna imponerades av att 

behandlingen var så snabb och effektiv (Aazami et al., 2016; Astin et al., 2009; Dullaghan et 

al., 2014; Lundén et al., 2006; Radcliffe et al., 2009). De kände tacksamhet till den givna 

behandlingen, hade svårt att föreställa sig något bättre och uppfattade PCI som mindre 

stressande än kirurgi (Aazami et al., 2016; Hasankhani et al., 2014; Lundén et al., 2006; 

Radcliffe et al., 2009; Sampson et al., 2009).  

 

I mean, within three hours of the heart attack, I was back in a ward, back in a bed, basically fixed 

(Sampson et al., 2009, s. 88). 

 

Personalen uppfattades vara professionella och effektiva och patienterna upplevde att de hade 

ett gott bemötande, vilket skapade trygghet i samband med vårdvistelsen och den 

efterföljande vården. Patienterna kände sig välinformerade och att personalen kunde bemöta 

deras frågor som uppkom, de kände förtroende till personalen. (Dullaghan et al., 2014; 

Lundén et al., 2006; Page et al., 2008; Radcliffe et al., 2009; Sampson et al., 2009).  

 

The nurse was very good, very capable, that is important. You’re very weak psychologically (Lundén et 

al., 2006, s.282). 

 

Patienterna upplevde tacksamhet över att det var en ovärderlig behandling som räddat deras 

liv. En lättnad över att behandlingen var genomförd och en befrielse från hjärtproblemen. De 

upplevde en oförutsedd energi med ett förvånansvärt snabbt tillfrisknande som gjorde att 

många kände sig redo att åka hem direkt. Detta gjorde att patienterna blev tveksamma inför 

rehabiliteringsbehov och om de verkligen hade haft en hjärtinfarkt (Astin et al., 2009; 

Dullaghan et al., 2014; Hasankhani et al., 2014; Lundén et al., 2006; Odell et al., 2006; Page 

et al., 2008; Radcliffe et al., 2009; Sampson et al., 2009).  

 

I am still a bit unsure how much of a heart attack it was (Dullaghan et al., 2014, s. 274).  

 

 

Att känna sig trygg och få en förändrad syn på livet  

Erfarenheter från behandlingen gjorde att patienternas förståelse ökade och fick en insikt så 

därför ångrade de sitt tidigare oförnuftiga leverne där livet tagits förgivet. Patienterna kände 

en tacksamhet och uppskattade livet som mer meningsfullt sedan de fått känslan av en andra 

chans i livet (Astin et al., 2009; Hasankhani et al., 2014; Odell et al., 2006; Sampson et al., 

2009).  

 

I have learnt to take each day as it comes (Odell et al., 2006, s. 152). 
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When I underwent angioplasty for the second time I came to realize how stupid I was, smoking, no 

exercise, eating fatty food (Hasankhani et al., 2014, s. 146). 

 

Det uppstod en vilja att försöka förändra sin livsstil i en hälsosam inriktning för att förebygga 

ett återinsjuknande genom att bli bättre på att ta hand om sig själv. Ju större sjukdomsinsikt 

desto större blev motivationen till förändring, de ville numera ha ett mål i sitt liv och förbättra 

hälsa och livsstil. Personerna ville även uppmärksamma andra på en hälsosam livsstil 

(Aazami et al., 2016; Dullaghan et al., 2014; Hasankhani et al., 2014; Page et al., 2008; 

Radcliffe et al., 2009). 

 

I started appreciating my life more after angioplasty. I told myself that I should have goals in my life, as 

I have been given a second chance (Hasankhani et al., 2014, s.146). 

 

Familjen ansågs vara ett betydelsefullt stöd och för att kunna ge tröst till sina anhöriga fanns 

ett behov hos dem av att vara stark. Olika känslor uppstod i samband med besök från 

närstående och det var betydelsefullt när familjen och omgivningen visade sin förståelse. 

Detta frambringade en gemenskap och det gjorde att de inte längre kände sig som en börda 

(Aazami et al., 2016; Lundén et al., 2006; Odell et al., 2006; Page et al., 2008). 

 

My husband tells me you are sick have a rest, and he takes total responsibilities for the household 

chores (Aazami et al., 2016, s. 96). 

 

 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelser i samband med att 

genomgå en PCI. Resultatet presenteras i fyra kategorier; Att hjärtsjukdomen kan hota 

existensen, Att uppleva en känslosam och oväntad behandling, Att bli stärkt av den givna 

vården, Att känna sig trygg och få en förändrad syn på livet. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkommer det att patienter upplever rädsla när de blir 

medvetna om att de haft en hjärtinfarkt. Det kan väcka oro och tankar kring döden och även 

hur framtiden kan komma att påverkas. Samt att hos många finns även en rädsla för att 

återinsjukna. Liknande upplevelser beskriver Simonÿ, Pedersen, Dreyer och Birkelund (2015) 

som undersökt hjärtsjuka patienters erfarenheter av motion i samband med hjärtrehabilitering, 

där det framkommer att personer kan uppleva existentiell ångest. Det finns rädsla för att 

återinsjukna eller dö, en osäkerhet om fysisk ansträngning kan leda till en ny hjärtinfarkt. 

Detta visar att sjuksköterskan bör ha förståelse för patienter med hjärtsjukdom som 

konfronteras med existentiell ångest, bekräfta deras behov av stöd så att patienten ska kunna 
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gå vidare i livet på tillfredsställande sätt (ibid.). När en patient drabbas av sjukdom kan det ses 

som ett lidande, en kamp mellan hopp och hopplöshet. Beroende på var i lidandet patienten 

befinner sig kan denne antingen hålla sig samman för att försöka hantera sin situation eller 

också kan det finnas ett stort behov av tröst när betydelsen av förlusten blir tydlig. Det stöd 

som ges behöver anpassas efter den unika situation som patienten befinner sig i för tillfället 

för att undvika att förvärra lidandet (Morse, 2001). När det har visat sig att familjen ofta utgör 

det viktigaste stödet för att patienten ska kunna hantera sin sjukdom är det viktigt att 

sjuksköterskan kommer i håg att göra dem delaktiga i vården (Koerich, Baggio, Erdmann, 

Lanzoni & Higashi, 2013). Denna litteraturstudies resultat visar att det även fanns svårigheter 

för personer att kunna inse allvaret med hjärtsjukdomen. Detta gjorde att patienterna då kunde 

förminska betydelsen av allvaret med sin sjukdom. En liknelse kan ses i Chandra och Desai 

(2007) studie som beskriver förnekelse som ett vanligt psykologiskt fenomen som fungerar 

som en försvarsmekanism, som kan försvåra för personen att inse eller acceptera sjukdomen. 

När en person inte inser sitt behov av vård och omsorg kan det innebära en ignorans av sina 

hälsoproblem och uteblir vid hälsokontroller. Vårdpersonalen kan uppleva en frustration med 

dessa patienter och anse dem som “svåra” (ibid.). En utmaning för sjuksköterskan kan ses i 

möjligheten att kunna nå fram med budskapet om sjukdomen hos en person som lever i 

förnekelse. Om patienten ska kunna återfå sin hälsa och få god vård enligt Hendersons syn 

behöver sjuksköterskan som finns lägga ner tid och engagemang för att lära känna individen 

tillräckligt väl för att ta reda på vilka behov som finns (Halloran, 1996). Något som får alltmer 

uppmärksamhet i vården är metoden personcentrerad vård som bygger på ett samarbete 

mellan vårdpersonalen och patienten för att den ska bli så aktivt deltagande i sin egen vård 

som möjligt. Metoden utgår i från patientens önskemål och i enlighet med de åtgärder som 

personalen anser vara nödvändiga sker planering och genomförande av de gemensamt 

uppsatta målen. Det har även visat sig att om personcentrerad vård kombineras tillsammans 

med den sedvanliga vården vid akuta hjärtbesvär så kan det underlätta för patienten att 

hantera och kunna förstå vad som hänt. Men även att sjukhusvistelsen kunde bli kortare (Fors, 

Gyllensten, Swedberg & Ekman, 2016) 

 

Resultat från den här litteraturstudien visar att patienterna har obesvarade frågor och upplever 

sig få bristande information, eller svårt att komma ihåg informationen som gavs. Samband 

kan ses i resultatet från Shih, Gau, Lo och Shih (2005) som undersökt vilka behov patienter 

med hjärtsjukdom har under sjukhusvistelsen. Alla 54 deltagare i studien visade sig ha behov 

av att få information angående hälsa, hjärtsjukdom, behandling och rehabilitering. Inom 
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sjukvården är det inte ovanligt att patienterna känner sig besvikna då deras behov av 

information inte tillgodoses (Greco et al., 2016). I denna litteraturstudie framkom det att 

patienter upplevde att de inte blev lyssnade till och hade svårt att prata om sina personliga 

behov. Det kan relateras till Kilonzo och O’Connell (2011) som belyser vikten av 

sjuksköterskans terapeutiska förhållande med patienten samt betydelsen av att ge tid och 

lyssna till patienten. Antonovsky (2005) beskriver för att en person lättare ska kunna hantera 

och ta till sig en situation, avgörs det utifrån känslan av sammanhang. Att hantera en stressad 

situation görs bäst om personen kan begripa sin situation. Begriplighet kan nås om en person 

får sammanhängande tydlig information, då blir situationen som ska konfronteras förutsägbar. 

En viktig uppgift som vi anser ingår i sjuksköterskans arbete handlar om att finnas till hands 

och försäkra sig om att patienten har förstått den givna informationen. För att det ska vara 

möjligt måste sjuksköterskan avsätta tid till att ge information, samtala och vara ett stöd. Men 

med tanke på att vårdtiden är kort vid en framgångsrik PCI, kan det bli ett hinder att få 

tillräckligt med tid till att ge stöd och information som behövs. Ball, Murrells, Rafferty, 

Morrow och Griffith (2013) beskriver att de vanligaste arbetsuppgifterna som sjuksköterskor 

kan tvingas prioritera bort på grund av tidsbrist är att samtala med patienten, utbilda patienten 

och att upprätta eller uppdatera befintliga vårdplaner.   

 

Denna litteraturstudies resultat visar på att bemötandet från personalen hade en betydelsefull 

inverkan på patienternas upplevelse av vårdvistelsen. De upplevde en trygghet och 

tillfredsställelse när deras behov tillgodosågs. Detta kan man ställa i relation till den viktiga 

förändring inom sjukvården som Vogus och McClelland (2016) nämner att vården som 

personalen ger bör vara patientcentrerad. Då ligger fokus på patientens behov och resurser 

och det är för att göra patienten mer delaktig i sin egen vård, vilket underlättar att kunna 

tillfredsställa individuella behov hos patienten. Om patienten blir försedd med lämplig 

information kan det förbättra följsamheten med behandlingen (Greco et al., 2016). Elwyn et 

al. (2014) beskriver att patienterna upplever sig mer nöjda med vården och har bättre 

följsamhet till behandling sedan vården har patientcentrerats och därmed anpassats efter deras 

behov. Little et al. (2001) har studerat patientcentrerad vård och lagt märke till hur patientens 

förväntningar på vården avtog om personalen inte lyckades tillfredsställa deras behov 

angående kommunikation och samarbete. Ett annat framstående resultat från denna 

litteraturstudie var hur patienterna förvånades över den snabba behandlingstiden som gjorde 

att de blev fri från sina besvär. Den upplevelsen kan förstås utifrån de rekommenderade 

tidsmål med PCI som Nallamothu, Bradley och Krumholz (2007) lyfter fram i sin studie. Där 
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målet är att behandlingen inte ska pågå längre än 120 minuter från begynnelsen av den 

medicinska kontakten. Är vårdtiden kort minskar tiden tillsammans med patienten som kan 

träffa många olika personer från vårdteamet. För att patienten ska kunna uppleva trygghet är 

det viktigt att vården är effektiv och av god kvalitet. Detta gör att kraven på sjuksköterskan 

ökar för att kunna anpassa och tillgodose en god omvårdnad. I Sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete ingår det enligt den definition av omvårdnad som Henderson har att hjälpa 

människor vare sig om de är sjuka eller friska, att uppleva hälsa, bli frisk eller att kunna känna 

en fridfull död. Hjälpen syftar till att personerna så snart som möjligt återigen ska bli 

självständiga (Halloran, 1996).  

 

Resultat från denna litteraturstudie visar att personerna i samband med PCI får förändrad syn 

på livet, en andra chans och en vilja att förbättra sin livsstil för att förhindra återinsjuknande. 

Det skulle kunna liknas med Meleis (2010) transitionsteori, att det sker en övergång, 

förändring i hälsotillståndet och en förändrad roll hos en person som plötsligt eller gradvis går 

från ett tillstånd till ett annat. Som i vårt fall i denna litteraturstudie, att gå från sjuk till frisk. 

Meleis förklarar att den nya rollen förändrar personens förväntningar och förmågor, vilket 

medför förändrat beteende och därmed ny definition av sig själv i sitt sociala sammanhang. 

Kunskap om rollövergång kan vara användbart i sjuksköterskans arbete genom att ha 

förmågan att förstå patientens beteende och förändrade självbild, men även att den nya rollen 

kräver nya kunskaper för patienten (ibid.). Utifrån resultatet i denna studie framkom det att 

det finns en vilja av att ta del av ny kunskap och att göra livsstilsförändringar, då kan 

förståelse vara ett redskap för att klara av att bemöta patientens behov, i samband med 

förslagsvis hälsosamtal. Persson och Friberg (2009) beskriver att rådgivning och stöd är en 

viktig uppgift som sjuksköterskan har. Vid patientmöten är det viktigt att utgå från patientens 

perspektiv, att vara medveten om skillnader i uppfattningen om vad är hälsa, att iaktta 

patientens behov av förståelse och motivation till livsstilsförändring. För den drabbade kan 

det vara en inlärningsprocess, vilket kan bli en utmaning för sjuksköterskan, det kräver 

kunskap om hur patienten kan agera (ibid.). 

 

Kliniska omvårdnadsinterventioner  

Utifrån resultatet från litteraturstudien framkommer att trygghet är ett av de viktigaste 

behoven som vården behöver tillgodose hos patienten. Behovet av trygghet är en betydelsefull 

och central del i människors liv som bottnar i den tillit och förtroende som patienten kan 

känna i en gynnsam vårdrelation. Där relationen baseras på goda upplevelser av att få sina 
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behov tillgodosedda av sjuksköterskan och denna trygghet raseras om patienten har negativa 

erfarenheter av vården (Hupcey, 2000). Från resultatet i denna litteraturstudie framkom att för 

många av personerna blir den bristande informationen kring behandlingen något som raserar 

deras trygghet. I den hotande situationen som patienten befinner sig i finns det ett behov av att 

få information. Därför anser vi att det finns en fördel med utsatta tider för rond och 

patientsamtal som Swenne och Skytt (2014) förklarar. Då ges patienten en möjlighet att hinna 

förbereda sig med frågor om oklarheter innan samtal och detta kan då skapa en känsla av 

trygghet. Atmosfären för samtalet behöver vara inbjudande och skulle patienten befinna sig 

på en flersal behöver personalen vara medveten om att patienten kan känna sig obekväm med 

att prata om känsliga ämnen. Därför anser vi att det kan vara en fördel om det finns möjlighet 

att gå iväg och samtala enskilt utan att riskera att obehöriga kan ta del av samtalet. Även att 

det ska finnas möjlighet att samtala i en trivsam miljö där patienten känner sig trygg. 

Dessutom behöver personalen finnas tillgänglig för patienten om de har behov av att ställa 

frågor eller att få upprepad information.   

 

En person som är drabbad av hjärt- och kärlsjukdom och kommer i kontakt med sjukvården 

akut eller mindre akut, kan fastän vårdtiden är kort komma att träffa många olika personer 

från vårdteamet. För att patienten ska kunna uppleva trygghet tycker vi att det är viktigt att 

vården är effektiv och av god kvalitet. För att det ska vara möjligt krävs att samarbete och 

informationsöverföring fungerar bra mellan personalen vilket förbättrar patientvårdens 

kvalitet. Där man strävar efter gemensamma mål för patienten tillsammans med personal från 

olika discipliner, för det krävs en öppen kommunikation och acceptans av varandras 

kompetensområde. Sjuksköterskan har ett stort ansvar över att organisera och samordna 

vården för patienten genom att samarbeta mellan de olika vårdinstanserna för bästa kvalitet 

och säkerhet (jmf. Bender, Connelly & Brown, 2013). För att uppnå en god kvalitet inom 

vården tycker vi att kontinuitet bör eftersträvas. Detta för att lättare få möjlighet att förstå och 

kunna se till den enskilde patienten och vad denne värdesätter. Om det finns en kontinuitet i 

vården gynnas relationen som ger ett större förtroende och tillit till varandra (jmf. Hörnsten, 

Lindahl, Persson & Edvardsson, 2014).  

 

När en person drabbas av sjukdom kan det bli nödvändigt att ändra sina levnadsvanor för att 

bevara hälsan. I samband med hjärt- och kärlsjukdom kan nödvändiga livsstilsförändringar 

behöva göras och då är det viktigt att patienten är motiverad. Något som har visat sig vara ett 

ypperligt sätt att väcka patientens engagemang är när personalen har valt att använda sig av 
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metoden motiverande samtal (MI) (Elwyn et al., 2014). MI är en metod som vi tycker att 

sjuksköterskan bör använda sig av eftersom den är lämplig i samband med rådgivning och 

stöd i mötet med patienten. Om dialogen med patienten utförs enligt MI utgår den ifrån öppna 

frågor, där sjuksköterskan aktivt lyssnar på vad patienten har att säga med ett empatiskt och 

reflekterande sätt (jmf. Hörnsten, Lindahl, Persson och Edvardsson, 2014). Syftet är att hjälpa 

patienten att bilda sig en förståelse om problemet, vad som kan förändras och samtidigt stärka 

deras tilltro till sig själv att göra exempelvis livsstilsförändringar. För att lyckas med det 

tycker vi att vården som bedrivs behöver präglas av en personcentrerad syn där man utgår i 

från vad patienten säger och vilka förväntningar som de har. Där patienternas egna resurser 

tas tillvara och eftersträvar att de ska vara delaktiga i sin egen vård i så stor utsträckning som 

möjligt (jmf. Fors, Gyllensten, Swedberg & Ekman, 2016).  

 

Metoddiskussion 

Trovärdighet är ett omfattande begrepp som används när kvaliteten på kvalitativa studier ska 

bedömas. Inom begreppet ingår delarna pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

bekräftelsebarhet som värderas efter beskrivningen av urval, datainsamling och analysen. 

Trovärdigheten för denna litteraturstudie speglas av att alla artiklar var av hög kvalitet utom 

en som var av medelkvalitet och att en kvalitativ innehållsanalys användes som anses vara en 

passande metod för att besvara syftet. Därefter utformades en tydlig och noggrann 

redogörelse som underlättar för läsaren att följa med i studiens process och därmed kan 

avgöra om relevanta beslut har gjorts, det ökar trovärdigheten (jmf. Holloway & Wheeler, 

2010, s. 298-303).   

 

Pålitligheten för denna litteraturstudie stärks utifrån en ordentlig redogörelse av metoden med 

en grundlig förklaring i löpande text tillsammans med tabellerna ger en överskådlig helhet av 

arbetet för läsaren. Strävan efter att uppnå en så tydlig beskrivning att läsaren skulle utifrån 

den kunna upprepa och överföra den i ett annat sammanhang eller på andra deltagare (jmf. 

Polit & Beck, 2012, s.585). För att förbättra arbetet har vi medverkat i seminarier där 

kurskamrater och lärare har läst och lämnat sina synpunkter på förbättringsmöjligheter. 

Utifrån den kritiken har vi försökt utforma arbetet ännu tydligare för läsaren och därigenom 

stärkt dess pålitlighet. För att stärka pålitligheten behöver studiens metoddel vara ordentligt 

beskrivet enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303). Detta på grund av att läsaren ska kunna 

förstå och bedöma varje fas i studien och följa alla tagna beslut.  
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Tillförlitligheten i denna litteraturstudie styrktes av att alla moment utfördes först enskilt och 

sedan tillsammans. Materialet lästes igenom upprepade gånger för att förstå helheten av 

studien innan textenheterna extraherades och kontrollerades systematiskt så syftet blev 

besvarat (jmf. Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Noggrann övervägning gjordes vid 

kondensering och översättning av textenheterna hur innebörden av patienternas upplevelse 

skulle bevaras när texten reducerades. En svaghet vid översättning av texten kan dock vara att 

vårt förstaspråk inte är engelska. För att förhindra att värdefull information skulle gå förlorad 

eller tolkas felaktigt upprepades stegen i analysen flertalet gånger samtidigt som citat 

användes för att öka tillförlitligheten. Vår begränsade erfarenhet av att granska och analysera 

studier kan ses som en svaghet, så risk för felaktiga bedömningar finns. Tillförlitlighet 

förklaras av Polit och Beck (2012, s. 585) att resultatet ska motsvara en återgivning av den 

extraherade datan på ett trovärdigt och korrekt sätt. 

 

Den noggranna beskrivningen av hela litteraturstudiens process stärker överförbarheten och är 

ett måste för att läsaren ska ges möjlighet att bedöma om en överförbarhet av resultatet är 

möjlig. Det handlar om resultatet anses lämpligt att överföras till andra sammanhang eller 

grupper (jmf. Polit & Beck, 2012, s. 585). Det kan tänkas att upplevelserna som framkom från 

patienterna i denna studie, skulle kunna jämföras med upplevelser av att få en annan 

behandling vid ett livshotande tillstånd. Eftersom det var studier från olika länder och att 

urvalet av deltagarna inte begränsades efter ålder eller kön ingick i denna litteraturstudie kan 

den i en viss mån anses överförbar.  

 

I arbetet har vi försökt vara textnära och kritiskt granskat våra överväganden och strävat efter 

att vara objektiva. Att åsidolägga vår förförståelse har inte varit några problem då endast en 

synnerligen liten teoretisk kunskap fanns inom området. Att hantera sin förförståelse och 

tillämpa ett objektivt förhållningssätt är något som Polit och Beck (2012, s. 585) anser att 

forskarna måste göra för att få bekräftelsebarhet och inte influera studiens resultat. Dessutom 

har bekräftelsebarheten i denna litteraturstudie stärks av den ingående beskrivningen av 

analysen. Under analysen har först artiklarna och sedan textenheterna systematiskt märkts vid 

varje steg för att säkerställa dess källa, samt att referenser till textenheter och citat har skrivits 

ut och kontrollerats vid upprepade tillfällen att dessa har förblivit oförändrade. Om 

informationen kan spåras tillbaka till dess ursprung anser Holloway och Wheeler (2010, s. 

303) att bekräftelsebarhet uppnås. 
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Slutsats 

Från litteraturstudiens resultat kan följande slutsatser dras. För att kunna bemöta 

känslosamma upplevelser vid PCI, är det av betydelse hur sjuksköterskans förhållningssätt till 

patienten är. Med tanke på att det hos personer i denna litteraturstudie väcktes många olika 

tankar och upplevelser, både existentiella tankar och oro men även positiva upplevelser som 

att få en ny chans och en vilja att förbättras. Därför är det viktigt att det finns en medvetenhet 

och reflektion kring sitt eget agerande hos sjuksköterskan för att kunna bemöta den enskilde 

på bästa sätt. Att använda en empatisk förmåga, ha insikt om att varje person är en unik 

individ och har olika behov, exempelvis vid information. En fördel kan ses i att det finns 

tydliga rutiner kring vad man ska informera patienten om så att personalen ger samma 

information. Om personalen är trygg och bekväm med den information som ges till patienten 

kan personalen upplevas mer förberedd och utstrålar därför trygghet och förtroendeingivande 

gentemot patienten. Då resultatet i denna litteraturstudie visar på behov av upprepad 

information, bör den även finnas skriftlig som patienten i lugn och ro kan läsa eller ställa 

frågor utifrån senare. Med en tydlig rutin på informationen som ges kan personalen upptäcka 

om det förekommer ett mönster i frågorna från patienterna och därför förändra och anpassa 

informationen.  

 

Med tanke på den korta vårdtiden med PCI upplevs kontinuiteten särskilt betydelsefull för att 

personalen och patienten ska kunna skapa en relation till varandra. I relationen behöver 

patienten kunna uppleva trygghet men även få sina behov tillgodosedda. En farhåga med en 

bristande kontinuitet bland personalen är att behov kan bli förbisedda och patienten inte blir 

bekräftad som person. En tydlig struktur behöver finnas i vårdkedjan över hur uppföljning ska 

ske efter vårdvistelsen för att patienten ska känna sig trygg, eftersom det påverkar patientens 

hälsa och välbefinnande. Trots allt är vi medvetna om att det kan finnas hinder för att bygga 

upp bra rutiner och skapa struktur. Dessa hinder kan till exempel vara brist på resurser, 

tidsbrist och även djupt rotade normer och traditioner på arbetsplatsen. Denna litteraturstudie 

kan ge ökad förståelse för de tankar och upplevelser som patienter kan konfronteras med i 

samband med att genomgå en PCI. Området kräver dock vidare forskning för att ge 

personalen en djupare insikt och därigenom utveckla omvårdnaden för att kunna möta 

patienternas behov i samband med PCI.  
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