
 
 

 
 

 

Kirurgiska vetenskaper 

Radiologi  

 

  

Patientens upplevelse av att genomgå perkutan koronar 

intervention 

  

En systematisk litteraturstudie 

 

 

  

Författare 

Monia Ishimwe 

Sandra Våhlin 

Handledare 

Parvin Olofsson 

  Examinator 

Camilla Andersson 

  

  

Examensarbete i radiografi 15 hp 

Röntgensjuksköterskeprogrammet 180 hp 

2021 

 

 

 



 
 

 
 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Perkutan koronar intervention (PCI) är en angiografisk undersökning som tillåter samtidig 

behandling av kranskärlsförträngningar med hjälp av så kallad ballongsprängning. Vid PCI 

används Seldingers teknik för avbildning av hjärtats kranskärl, och utförs ofta vid akut 

hjärtinfarkt, eller ibland som planerad åtgärd av kranskärlsförträngningar. Akut hjärtinfarkt, 

inkluderat undersökning/behandling, kan upplevas traumatisk för den drabbade, och 

kranskärlssjukdom medför krav på livsstilsförändring för att återinsjuknande ska motverkas.  

Syfte 

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelse i samband med att de genomgår perkutan 

koronar intervention (PCI). 

Metod 

Systematisk litteraturstudie i vilken de inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades enligt 

Willmans modell. Artiklarna analyserades med inspiration av Evans analysmetod och 

sammanställdes sedan i löpande text, tabeller och citat i resultatdelen. 

Resultat 

Analysen resulterade i tre resultatkategorier: patienternas upplevelser inför, under, samt efter 

PCI-undersökningen/behandlingen. Över diagnosen och inför undersökningen/behandlingen 

upplever patienter ofta chock, ångest och oro. Patienter är under undersökningen/behandlingen 

i behov av en känsla av trygghet eftersom det minskar ångest och oro, samt minskar risken för 

efterföljande psykiska besvär vilket i sig är en riskfaktor för kranskärlssjukdom. Efter 

undersökningen/behandlingen behöver patienter motivation och stöd för att förändra sitt 

beteende och skapa en hälsosammare livsstil. 

Slutsats 

Patienter som genomgår PCI-undersökningar/behandlingar kan uppleva negativa känslor. 

Röntgensjuksköterskor kan motverka dessa med hjälp av individanpassad vård, god dialog och 

empatisk och social kompetens, vilket är viktigt eftersom negativa känslor kan leda till 

bestående psykisk ohälsa hos patienten, vilket sänker dennes livskvalitet, försvårar 

rehabiliteringsprocessen och i värsta fall även bidrar till en försämring av sjukdomen. 

Nyckelord 

PCI, patienters upplevelser, omvårdnad, röntgensjuksköterska 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Background 

Percutaneous coronary intervention (PCI) is an examination method that allows direct 

treatment of coronary stenosis by angioplasty. PCI is an angiographic intervention, in which 

Seldingers technique is used for imaging of the coronary arteries, which often is performed in 

acute myocardial infarction, or sometimes as a planned measure for coronary artery stenosis. 

Acute myocardial infarction, including examination/treatment, can be experienced as traumatic 

for the patient, and coronary heart disease entails requirements lifestyle changes in order to 

prevent re-onset. 

Aim 

The study purpose was to describe patients' experiences while undergoing percutaneous 

coronary intervention (PCI). 

Method 

Systematic literature study in which the ten included articles were quality reviewed according 

to Willman's model. The articles were analyzed with inspiration from Evan's analysis method 

and then summarized as running text in the results section. 

Result 

The analysis resulted in three categories: patients experiences before, during, and after the PCI 

examination/treatment. Over the diagnosis and before the examination/treatment patients often 

experience shock, anxiety and worry. During the examination/treatment patients need a sense 

of security; it reduces feelings of anxiety and worry and the risk of subsequent mental disorders, 

which are a risk factor for coronary heart disease. After the examination/treatment patients 

need motivation and support to make needed lifestyle changes. 

Conclusion 

Patients undergoing PCI examinations/treatments sometimes experience negative emotions. 

Radiographers can counteract these with individualized care, good dialogue, and empathy and 

social skills, which is important because the patients' negative emotions can lead to permanent 

mental illness, which lowers their quality of life, complicates the rehabilitation process and in 

the worst case also contributes to worsening of the disease. 

Keywords 

PCI, Patient's experience, Nursing, Radiographer 
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BAKGRUND 

Hjärtsjukdom är en bred term som används för att beskriva en rad sjukdomar som drabbar 

hjärtat, exempelvis arytmier, hjärtinfektioner, medfödda hjärtfel och kranskärlssjukdom. 

Kranskärlssjukdom är den vanligaste typen av hjärtsjukdom och vanliga sjukdomstillstånd är 

kärlkramp och hjärtinfarkt. Kranskärlssjukdom kan leda till svårigheter i funktionalitet och 

utförande av vardagliga aktiviteter, samt bidra till en sämre livskvalitet (Anderson et al., 2008). 

Hjärtats blodförsörjning sker via kranskärlen som utgår från aorta. Arteria coronaria (A. 

coronaria) dextra förser höger, samt lite av vänster del av hjärtat med blod. A. coronaria sinistra 

förser majoriteten av hjärtats vänstra del med blod. Från A. coronaria sinistra utgår grenen 

ramus interventricularis anterior till hjärtats framsida. Den blodförser kammarskiljeväggen 

(Sand et al., 2006).  

Akut kranskärlssjukdom, även kallat akut kardiovaskulär sjukdom, innebär en minskad 

blodförsörjning till hjärtat via kranskärlen. Om hjärtat på grund av sjukdom får syrebrist kallas 

det ischemi, vilket oftast beror på ateroskleros (Almås et al., 2011).  

Ateroskleros, även kallat åderförkalkning, är då det har bildats stenos på kärlväggen vilket 

leder till ett trängre kärl med sämre förmåga att leda blod (Wikström, 2018). Ischemi som 

orsakats av ateroskleros benämns angina pectoris. Om en stenos brister riskeras kärlets lumen 

att minska ytterligare eftersom koagulationsfaktorer och trombocyter då aktiveras. Det i sin tur 

kan leda till att embolier skapar total ocklusion längre ut i kranskärlet. Total ocklusion på grund 

av emboli eller stenos leder till akut ischemi som måste behandlas omedelbart för att förhindra 

infarkt i hjärtmuskulatur. Permanenta skador i hjärtmuskulatur uppstår från 20 minuter till 2 

timmar efter den akuta ischemins startskede. För att förhindra irreversibla skador ska 

behandling påbörjas snarast möjligt. Får patienten ingen behandling kan tillståndet leda till 

hjärtsvikt och död (a.a.).  

Kardiovaskulära sjukdomar - Förekomst och riskfaktorer 

Enligt en studie av Liu et al. (2021) är kardiovaskulära sjukdomar en av de främsta orsakerna 

till sjuklighet och död i världen. Mellan åren 1990 och 2016 ökade förekomsten av 

kardiovaskulära sjukdomar från cirka 40,6 miljoner till 93,8 miljoner i Kina.  

Den primära risken vid kardiovaskulär sjukdom är hög dödlighet, medan sekundära effekter är 

risk för hypertoni, fysisk inaktivitet, nedsatt psykosocialt välbefinnande, ångest, depression 

och sömnproblem (Liu et al., 2021). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) 2016, utgjorde 
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kranskärlssjukdom 31 % av alla dödsfall (sjutton miljoner dödsfall). Av dessa dödfall beror 85 

% på hjärtinfarkt och stroke. 

Cho och Lee (2012) betonar sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och livsstil, samt 

individuellt beteende. Beteendemässiga riskfaktorer är exempelvis rökning, stress, dålig diet, 

fetma och fysik inaktivitet. Det är viktigt att vårdpersonal uppmuntrar patienter till hälsosamma 

livsstilsförändringar för att minska förekomsten av kardiovaskulära sjukdomar.  

Cho och Lee (2012) visar också i sin studie samband mellan ökad risk för 

kardiovaskulärsjukdom och ärftlighet, biologisk könstillhörighet, och även skillnaderna i 

utbildningsnivå, yrke, ekonomisk status, sociala hanteringsmekanismer, och tillgång till 

materiella, sociala och fysiologiska resurser, samt livsstil och levnadsvanor kan inverka.  

Studien visade att män har högre utbildningsnivåer, högre ekonomisk status, samt högre 

sysselsättning än kvinnor. Män har högt blodtryck och röker i större utsträckning än kvinnor, 

medan fler kvinnor lider av fetma, högt kolesterol och fysisk inaktivitet (a.a.). Vidare visar 

studien att risken för återinsjuknande är högre hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar 

som också lider av psykisk sjukdom, depression, ångest och sömnproblem.  

Perkutan koronar intervention 

Sven Ivar Seldinger presenterade år 1952 en ny teknik för att undersöka blodkärl. Önskat 

blodkärl penetreras av en kanyl. Via kanylen förs sedan en ledare in i kärlet, och sedan 

avlägsnas kanylen. I nästa steg träs en kateter över ledaren och in i utvalt blodkärl (Seldinger, 

1953). Seldingers teknik har förfinats med åren och är idag en grundläggande teknik som 

används frekvent inom många olika medicinska områden  

Vid Perkutan koronar Intervention (PCI) undersöks kranskärlen av ett vårdteam med hjälp av 

Seldingers teknik. Vanligtvis består teamet av en radiolog och två röntgensjuksköterskor. 

Patienten är i regel vaken under ingreppet. Behandlingen börjar med att radiologen 

lokalbedövar punktionsstället som oftast är arteria radialis (transradialt), eller ibland arteria 

femoralis (transfemoralt). Transradial ingång är associerad med färre komplikationer gällande 

patientens emotionella mående, mobilitet och möjlighet till egenvård efter ingreppet 

(Koltowski et al., 2014). Då kärlet punkterats och röntgentät ledare är på plats använder 

radiologen genomlysning för att med ledaren leta sig fram till kranskärlen. Då ledaren är på 

plats något ovanför kranskärlen träs en kateter över hela ledaren. Via katetern injiceras sedan 

kontrastmedel under tiden som en bildserie tas. På så vis avbildas kranskärlen tydligt och 

eventuella förträngningar och ocklusioner framträder (Aspelin & Petterson, 2008). 
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Beroende på patologiskt fynd kan radiolog direkt behandla patienten. Rör det sig om en 

ocklusion kan denna avlägsnas. Rör det sig i stället om en förträngning i form av stenos kan en 

perkutan koronar angioplastik (PTCA) utföras. Vid PTCA används en så kallad ballongkateter 

som är försedd med en liten ballong på tippen. Ballongkatetern förs in så att ballongen ligger 

precis vid förträngningen. Ballongen fylls sedan upp med en blandning av natriumklorid och 

kontrastmedel samtidigt som en bildserie tas. Stenosen dilateras då ballongen fylls. Detta kallas 

för ballongsprängning. Rör det sig om en kraftig stenos kan en stent, dvs. ett rörformat nät, 

placeras ut i det drabbade kärlet. Stenten stöttar upp kärlväggen från insidan. Stenten placeras 

ut med en typ av ballongkateter vars ballong är försedd med en stent. Stenten dilateras med 

ballongen och bibehåller sin utvidgade form när ballongen sedan töms. Stenten sitter kvar i 

kärlet då ballongkatetern avlägsnas och stöttar upp kärlväggen. Kärlet försluts sedan vid 

punktionsstället med hjälp av tryckförband eller annat specialutformat återförslutningsverktyg 

(Aspelin & Petterson, 2008). 

Omvårdnad 

Patientupplevelse 

Symtombilden vid akut kranskärlssjukdom kan se olika ut för olika patienter (Wikström, 2018). 

Vissa upplever inga symtom medan andra upplever kraftiga. Bröstsmärtor är det vanligaste 

symtomet och kan upplevas som ett tryck, eller en brännande/svidande smärta. Smärtan kan 

upplevas som att den strålar ut mot mage, rygg eller nacke. Vissa patienter upplever andfåddhet 

och andnöd vilket kan skapa stark ångest och oro, vilket i sin tur leder till ytterligare ökad puls, 

och då också ökad smärta (a.a.). 

Hjärtsjukdom har alltid varit förenad med risken för plötslig död (Almås et al., 2011). Akut 

och kritisk hjärtsjukdom upplevs därför som en krissituation för patienten som kan reagera med 

rädsla och dödsångest. Patienten kan bli deprimerad och känna hopplöshet inför framtiden. För 

att förstå patientens upplevelser och reaktioner behöver vårdpersonal ha kunskap om vanliga 

krisreaktioner och kunna hantera stress vid akut sjukdom (a.a.). 

I Dullaghans et al. (2013) intervjustudie framgår hur patienters behandlingsupplevelser vid 

akut hjärtinfarkt kan påverka sjukdomsuppfattning och motivation till beteendeförändringar. 

Studien betonar också vikten av vårdpersonalens förståelse för patientens sjukdomsuppfattning 

och hur förståelsen leder till att behandling, rehabilitering och förebyggande strategier kan 

individanpassas och en positiv beteendeförändring främjas. Många av patienterna kände att 
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sjukdomen kunde påverka deras liv på ett positivt sätt. Exempelvis att de förändringar de hade 

gjort som konsekvens av akut hjärtinfarkt skulle förbättras deras hälsa över lag (a.a.).  

Rehabilitering 

Även om kranskärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen, så sjunker dödligheten 

tack vare forskning och medicinsk utveckling. Trots minskade dödsfall lever ett ökat antal 

människor med kranskärlsjukdom. Dessa individer behöver stöd för att hantera sina symtom 

och minska risken för akut sjukdom (Anderson et al., 2016).  

Enligt både Gu et al. (2016) och Cho och Lees (2012) anses kranskärlssjukdomar vara 

förknippade med ångest- och depressionssjukdomar. Enligt Gu et al. (2016) är ångest och 

depression inte bara en riskfaktor, utan de skapar också en dålig förutsättning för tillfrisknande. 

På grund av exempelvis bristande kunskap om sjukdom och ingrepp utvecklar ibland patienter 

som genomgått PCI-behandling affektiv sjukdom, vilket är en riskfaktor för återinsjuknande 

(Gu et al., 2016). 

Under den första tiden med nyupptäckt hjärtsjukdom behöver patienten återvinna sin fysiska 

balans, hantera psykisk stress och eventuell kronisk sjukdom. Patienten behöver stöd och 

handledning i hur hen ska hantera sjukdomen i vardagen. Patienterna ska ha tillräckliga resurser 

för att själva kunna ta ansvar för sin egen rehabilitering och själva förebygga risken för 

återinsjuknande. De bör få vägledning i hur de kan förändra sin livsstil, samt motiveras till att 

leva sundare. För att kunna individanpassa omvårdnaden krävs kunskap om patientens 

kulturella bakgrund, livssituation, utbildning, funktionsnivå, tidigare sjukdomserfarenhet och 

eventuella livskriser. För att utveckla förmågan till egenvård måste patientens självständighet 

främjas. Utmaningen för sjuksköterskan är att fungera som konsult och aktiv handledare i 

denna process (Almås et al., 2011). 

Röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter 

I yrkesetisk kodex för röntgensjuksköterskor delas arbetet för röntgensjuksköterskan i fyra 

olika huvudområden; patienten, professionen, yrkesutövare inom vården, samt yrkesutövare 

samhället. Den yrkesetiska koden förtydligar vikten av att respektera och skydda individens 

integritet, lindra obehag och smärta vid undersökningar och behandlingar, att ge information i 

samband med undersökningar, samt stötta vårdtagaren inför fortsatta vårdhändelser (Svensk 

Förening för Röntgensjuksköterskor och Vårdförbundet, 2008). 

Yrkesutvecklingen inom radiologisk verksamhet har påverkats av ökade kompetenskrav. 

Röntgensjuksköterskor betraktas både som medicinska teknologer och sjuksköterskor eftersom 
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både omvårdnad och teknologisk medicinsk kunskap är viktiga delar i professionskompetensen 

som påverkar patient och behandling (Andersson et al., 2008). För att kunna tillgodose 

patientens grundläggare behov måste vårdpersonal ha den kompetens som krävs för att helt 

eller delvis kompensera för svikt i vitala funktioner. Röntgensjuksköterskans kompetens i att 

observera, identifiera, bedöma, och agera utefter patientens kliniska tillstånd är avgörande för 

behandlingsresultatet (Almås et al., 2013).  

Röntgensjuksköterskans dialog med patienter vid radiologisk intervention beskrivs i Lundens 

et al. (2012) studie som sökandet efter nyckeln till varje patients personlighet; vilket är en 

förutsättning för att kunna erbjuda patienten uppmärksamhet, anpassad behandling, samt 

möjlighet att värna om dennes integritet. Röntgensjuksköterskor i studien berättar att för att 

kunna skapa en dialog krävs det tillräcklig tid med patienterna innan en radiologisk 

interventionell undersökning/behandling påbörjas eftersom ökad kunskap om patienterna ökar 

möjligheten att tillgodose deras olika behov, och därigenom minska risken för att kränka 

patienternas integritet. Vid möten med patienter som visar ovilja att kommunicera måste 

röntgensjuksköterskor avgöra om motviljan beror på ångest, smärta, oförmåga etcetera, eller 

om det är ett aktivt val från patientens sida. Röntgensjuksköterskor i studien betonade att 

dialogen är viktig både för den medicinska bedömningen och interaktionen med patienten. De 

betonar också vikten av att lära känna patienten och av att ha förmågan för att få patienten att 

känna att de är centrum för uppmärksamheten i mötet. Flertalet at röntgensjuksköterskorna 

utryckte en avsaknad av feedback gällande deras patientbemötande vilket ledde till en känsla 

av att vara distanserad från patienten (Lundén et al., 2012). 

Problemformulering 

PCI-undersöknings och behandlingsmetoderna utvecklas kontinuerligt tack vare snabb 

teknologisk, digital och medicinsk utveckling. Detta innebär att röntgensjuksköterskan måste 

uppdatera och fördjupa sina kunskaper inom både teknik och omvårdnad. 

Målet med denna litteraturstudie är att beskriva patienters upplevelser av att genomgå en PCI 

undersökning/behandling. Detta genom att studera befintlig forskning och sammanställa 

fynden, vilket kan ge ökad kunskap till röntgensjuksköterskan utifrån patienternas upplevelser. 

Med ökad förståelse för dessa patienters upplevelse av att genomgå PCI skulle patientvården 

kunna individanpassas och förbättras.  
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser i samband med att de genomgår 

perkutan koronar intervention (PCI). 

METOD 

Studiedesign  

För att svara på studiens syfte valdes en systematisk litteraturstudie som datainsamlingsmetod. 

Det innebär att relevanta vetenskapliga artiklar systematiskt söktes, vilka sedan kritiskt 

kvalitetsgranskades enligt Willmans kvalitativa granskningsprotokoll (bilaga 1.) och valdes ut 

(Willman et al., 2011). Där efter analyserades de valda vetenskapliga artiklarnas innehåll. 

Analysfynden sammanställdes och presenterades slutligen i resultatdelen. 

Sökstrategi  

Inledningsvis gjordes en pilotsökning inom ämnet patientupplevelse av PCI i databaserna 

CINAHL, PubMed, SCOPUS, Science Direct och Cochrane Library för att få en uppfattning 

om hur många studier som fanns inom ämnet under de 15 åren. Se tabell 1. 

För att fånga upp relevanta artiklar eftersträvades en sökning med hög specificitet och 

sensitivitet. Utifrån studiens syfte valdes följande sökord: “PCI patient experience”, “PCI 

nursing”, “Percutaneous coronary intervention patient experience”, “Percutaneous coronary 

intervention nursing”, “PCI patient care”, “Percutaneous coronary intervention patient care”, 

“endovascular intervention nursing”, samt “The patients experience of PCI”. Avgränsningar 

gjordes i sökstrategin för att uppnå högre specificitet. Avgränsningarna var att artiklarna skulle 

ha tillgänglig abstrakt, finnas i full text, samt vara skrivna på engelska och peer reviewed För 

sökresultat i tabellform (Tabell 1.).  

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

CINAHL 

  

Percutaneous 

Coronary 

Intervention  

2,428 5  

 The patients 

experience of 

PCI. 

66 2 3 

PubMed 

  

Percutaneous 

coronary  

Intervention  

13,873 10  
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 The patients 

experience of 

PCI. 

338 5 5 

 Cardiovascular 

disease 

overview 

8,161 8  

 Ischemic heart 

disease 

pathophysiology 

27,830 9  

SCOPUS Percutaneous 

coronary 

intervention 

8,250 3  

 The patients 

experience of 

PCI 

1,874 5 1 

Science 

Direct 

Percutaneous 

coronary 

intervention 

21,004 5  

 The patients 

experience of 

PCI 

3,677 2 1 

Cochrane 

Library 

 

Percutaneous 

coronary 

intervention 

4,725 10  

 The patients 

experience of 

PCI 

4 1  

 Cardiovascular 

disease 

overview 

 

2 1  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier 

Artikelsökningen begränsades till att originalartiklarna inom ämnet patientupplevelse av PCI 

skulle finnas i full text, vara skrivna på engelska samt vara etiskt och vetenskapligt granskade, 

s.k. peer review. Det vill säga att artiklarna skulle följa etisk praxis och uppfylla vetenskaplig 

standard. Artiklarna skulle uppfylla hög eller medel kvalitet enligt granskningsprotokollet 

(Bilaga 1.) enligt Willman et al (2011). 
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Exklusionskriterier 

Artiklar som inte besvarade syftet. Studier som är äldre än 15 år exkluderas. Valet att exkludera 

artiklar äldre än 15 år gjordes eftersom det framgick i pilotsökningen att få artiklar i ämnet 

hittades då avgränsning på 10 år användes.  

Bearbetning och analys  

Med inspiration av Evans (2003) analysmetod genomfördes analysförfarandet i fem steg, där 

första steget börjades med granskning av artiklarna.  

Granskningsfasen bestod också av två steg, där första granskningssteget var att läsa artiklarna 

för att få en förståelse över dess innehåll. Artiklar som ansågs kunna besvara på studiens syfte 

inkluderades. På så sätt sorterades irrelevanta artiklar bort (Friberg, 2006). Andra steget var att 

bedöma artiklarnas kvalité. För att kunna göra en säker kvalitetsgranskning av artiklarna 

användes granskningsprotokoll för kvalitativa vetenskapliga artiklar från Willmans et al. 

(2011). 

Granskningsprotokollet modifierades för att utesluta irrelevanta frågor och anpassades till 

studiesyftet (Bilaga 1). Protokollet klargör om: datainsamling, urvalsförfarande och analys är 

tydligt beskrivna, ett etiskt resonemang förs, kontexten är presenterad, resultatet är begripligt, 

logiskt och redovisas tydligt, teori genereras. Artikelgranskningarna presenteras i tabellform 

(Tabell 3). Kvalitetsgranskningen skedde genom att poäng tilldelades (Willman et al., 2011). 

För varje fråga tilldelades 1 poäng för positiva svar och 0 poäng för negativa svar. En artikels 

poängsumma översattes sedan till procent för att sedan placeras i skapade kvalitetsgrupper. Se 

tabell 2. Hög kvalitet motsvaras av 80–100 %, medel av 60–79 %, och låg kvalitet av 0–59 %. 

De artiklar som hamnade i kvalitetsgrupp låg exkluderades. Av ungefär 20 artiklar som 

kvalitetsgranskades bedömdes 10 artiklar kunna svara på studiens syfte. 

Tabell 2. Kvalitetsgradering av artiklar 

Kvalitet Procent 

Hög 80–100 

Medel 60–79 

Låg 0–59 
 

Totalt inkluderades 10 artiklar med hög och medel kvalitetsgradering. Inkluderade artiklar 

presenteras i tabellform med rubrikerna: författare, år och land, titel, metod, deltagarantal, 

huvudfynd, och artikelkvalitet (Tabell 3). 
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Tabell 3. Sorteringsprotokoll och kvalitetsgradering 

Författare, 

årtal och 

land 

Titel Metod 

 

Deltagare Syfte  Kvalitet 

Aazami et al. 

(2016)  

Iran 

 

Exploring 

expectations needs 

of patients 

undergoing 

angioplasty. 

 

Kvalitativ/ 

Intervjustudie 

n=18 Att sammanfatta  

förväntningarna 

och behoven hos 

patienter som har 

genomgått PCI. 

Hög 

 

 

 

 

 

Bårdsgjerde 

et al. (2018) 

Norway 

Patients’ narratives 

of their patient 

participation in the 

myocardial 

infarction pathway. 

 

Kvalitativ/ 

Intervjustudie 

n=10 Att utforska 

patienters 

uppfattning om 

patientdeltagande. 

 

Medel 

Dullaghan et 

al. (2013)  

UK  

“I am still a bit 

unsure how much 

of a heart attack it 

really was!” 

Patients presenting 

with non ST 

elevation 

myocardial 

infarction lack 

understanding 

about their illness 

and have less 

motivation for 

secondary 

prevention. 

 

Kvalitativ/ 

semistrukturerad 

intervjustudie 

 

n=15 Att utforska och 

jämföra patienters  

sjukdomsuppfattn

ing och 

motivation  

till 

beteendeförändrin

g efter behandlad  

hjärtinfarkt. 

 

Hög 

Hasankhani 

et al. (2014) 

Iran 

The lived 

experiences of 

patients post 

coronary 

angioplasty. 

Kvalitativ/ 

semistrukturerad 

intervjustudie 

 

n=15 Att utforska 

patienters  

upplevelser efter 

PTCA. 

 

 

Hög 

Iles-Smith et 

al. (2017)  

UK  

The experiences of 

myocardial 

infarction patients 

readmitted within 

six months of 

primary 

percutaneous 

coronary 

intervention. 

 

Kvalitativ/ 

semistrukturerad 

intervjustudie 

 n=25 Att utforska 

erfarenheterna 

från patienter 

inom sex månader 

efter de 

genomgått PCI. 

 

Hög  
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Javadi-

Pashaki 

et. al. (2019) 

Iran 

Water on Fire: The 

Patients’ Lived 

Experience of 

Primary 

Percutaneous 

Coronary 

Intervention. 

Kvalitativ/ 

semistrukturerad 

intervjustudie 

n=9 Att undersöka 

patienters 

upplevelse av att 

genomgå akut 

PTCA. 

Medel 

Radcliffe, E. 

et al. (2009)  

UK 

‘It Got Right to the 

Spot’ The Patient 

Experience of 

Primary 

Angioplasty. 

Kvalitativ/ 

intervjustudie 

n=15 

 
Utforskning av 

patienters 

upplevelser och 

uppfattningar om 

primär PTCA 

som behandling 

för deras 

hjärtinfarkt. 

Hög 

 

Sampson, F., 

et al. (2009) 

UK 

 

Feeling Fixed and 

its Contribution to 

Patient Satisfaction 

with Primary 

Angioplasty. 

Kvalitativ/ 

semistrukturerad 

intervjustudie 

n=16 Att utforska 

positiva och 

negativa patient- 

och 

vårdgivarupplevel

ser vid primär 

PTCA. 

 

Hög 

 

Page, M., 

et. Al. 

(2006) 

Australia 

The experiences of 

patients 

undergoing 

percutaneous  

transluminal  

coronary  

angioplasty: A 

qualitative  

Exploration. 

Kvalitativ/  

intervjustudie 

 

n=11 Att utreda om 

patienter som 

genomgått PTCA 

upplevde brister i 

vård och omsorg i 

samband med 

ingreppet. 

Hög 

Astin, F., 

et. Al. 

(2009) 

UK 

Primary 

angioplasty for 

heart attack: 

mismatch between 

expectations and 

reality? 

Kvalitativ/ 

semistrukturerad 

intervjustudie/ 

enkätstudie 

n=29 Att utforska 

patienters 

upplevelse av att 

genomgå PCI, 

samt bedöma 

deras 

sjukdomsuppfattn

ing i det tidiga 

tillfriskningssked

et. 

Hög 
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Tredje steget i analysförfarandet bestod av att läsa de inkluderade artiklarna igen. Varje artikel 

lästes av författarna både enskilt och tillsammans. Fjärde steget var att samla de huvudsakliga 

fynden och nyckelorden från varje artikel. Femte steg var att författarna skrev reflekterande 

anteckningar kring fynden och nyckelorden både enskilt och tillsammans.  

Analysfynd 

Analysen av de tio inkluderade artiklarna resulterade i tre kategorier. Kategorierna beskriver 

patienternas upplevelser inför, under och efter en PCI undersökning/behandling (Tabell 4). 

Analysfynden presenteras i resultatdelen i form av löpande text och citat från artiklarna. 

Tabell 4. Analysfynd med kategorier, subkategorier, nyckelord 

Kategorier  Subkategorier Nyckelord 

Inför PCI 

undersökningen

/ behandlingen  

Diagnostisk chock Förvirring, osäkerhet, stress, rädsla, oro, 

acceptans 

 Information och Samtycke Förvirring kring val av ingrepp, oförmåga, 

tilltro. 

 Självkontroll Spiritualitet, religion, meditation. 

Under PCI 

undersökningen

/ behandlingen 

Smärta Allvarsindikator, missförstånd, anestesi. 

 Dissociation och rädsla 

 

Chock, rädsla, misstro, depersonalisation, 

blödningar, elkonvertering.  

 Högt tempo och effektivitet Modern teknik, vördnad, tacksamhet. 

 Trygghet Tillit, klarhet, stöd, kommunikation. 

Efter PCI 

undersökningen

/ behandlingen 

Att känna sig lagad Symtomlindring, energi, situationens allvar. 

 Smärta Tryckförband, sängläge. 

 Rehabilitering Ovisshet, deltagande, uppmuntran, stöd  

 Felaktig tolkning av 

sjukdomsorsak 

Förvirring, bristande/ begränsad information, 

ineffektiv kommunikation. 

 Negativa erfarenheter Osäkerhet, stress, frustration, rädsla, ångest 

och depression. 

 Positiva erfarenheter Snabbt agerande, tacksamhet, livräddande 

insats, smärtlindring, medicinsk utveckling. 
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Etiska överväganden  

Studien behöver inte granskas och godkännas av etiskt kommittee och deltagarmedgivande 

krävs ej. Det efter som det är en litteraturstudie (Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor, 2003). Artiklarna som inkluderas i studien ska vara etiskt granskade, samt 

godkända av etiskt kommittee. Författarna ska under hela litteraturstudien ha ett etiskt 

förhållningssätt enligt vetenskaplig etisk praxis. Vetenskapliga grundvärden om hederlighet 

och ärlighet ska brukas. För att undvika bias exkluderas inga kvalitativa studier som kan 

besvara syftet. För att undvika att relevanta artiklar inte kommer med i sökningen används flera 

databaser och olika kombinationer av sökord. För att undvika subjektivitet kvalitetsgranskade 

de två författarna först de inkluderade artiklarna enligt ett standardiserat protokoll separat, för 

att sedan göra en samordnad bedömning av dem. Inga plagiat ska ske (Henricson, 2017).  

RESULTAT 

I analysen av artiklarna framkom patienters upplevelser som präglades av PCI undersökningens 

eller behandlingen olika faser som visas i tabell 4. Faserna består av inför, under och efter PCI 

undersökningen eller behandlingen. Resultatet presenteras i form av löpande text och citat från 

artiklarna. 

Inför PCI-undersökningen eller behandlingen  

Enligt Bårdsgjerde et al. (2018) upplevs hjärtinfarkt för den drabbade ofta som en oväntad och 

livshotande händelse. Patienterna i studien förklarar hur de i den akuta fasen försökte förstå 

situationen. En majoritet av patienterna var förvirrade, samt osäkra på orsaken till symtomen. 

Osäkerheten var större hos patienter som inte fick muntlig information om deras diagnos.  

I Astins et al. (2009) studie framkommer att patienterna blev skräckslagna då de fick veta att 

de drabbats av en hjärtattack. De kvinnliga patienterna rapporterade detta i större utsträckning, 

något författarna av studien tror kan bottna i att män är mindre benägna att avslöja känslor av 

rädsla (Astins et al., 2009). 

“/…/ The next thing, I was on the operating table looking up and watching this big 

screen (pause) and I was actually watching him do it all.” (Astin et al., 2009) – Man. 

“It’s frightening that when they said, ‘You’re having a heart attack, you know, there’s 

all sorts goes through your mind – you can’t imagine it, and it’s so upsetting.”  (Astin et al., 

2009) – Kvinna. 
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En del patienter i Astins et al. (2009) samt ur Bårdsgjerdes et al. (2018) studier beskrev hur de 

i det tidiga skedet av processen var oförmögna att acceptera vad det var som hände dem. 

Patienter uttryckte att situationen upplevdes chockartad och beskrev den som en 

livsförändrande händelse. Likväl beskriver patienterna i Javadi-Pashakis et al. (2019) studie att 

de upplevde någon form av emotionell påfrestning. Känslor av osäkerhet, stress, ångest, rädsla, 

oro var vanliga och vissa patienter upplevde “nära döden upplevelser”.  

“I mean I was shocked completely. I mean I was in shock, there’s no question about 

it.” (Astin et. al., 2009)  

“It was difficult for me to accept.” (Bårdsgjerde et al., 2018) 

“It was like as if I had given bad news; I got a shocking state, because I felt how I had 

become a heart failure patient.” (Javadi-Pashaki et al., 2019) 

Patienternas personlighet och tidigare erfarenheter av kirurgi, självupplevda eller som anhörig 

till någon som genomgått PCI, påverkade graden av chock de drabbades av (Bårdsgjerde et al., 

2018). Flertalet deltagare i Javadi-Pashaki et. al. (2019) studie gav uttryck av att de var i behov 

klarhet och effektiv kommunikation, de som fick förklaring på vad som försiggick verkade 

känna sig säkrare i situationen.  

“If I had not had it before, I might have thought I was tired and went to rest.” 

(Bårdsgjerde et al., 2018) 

“It was interesting as I looked at monitor, I was seeing inside me; the doctor explained 

to me what he was doing, and this made me feel relaxed.” (Javadi-Pashaki et al., 2019) 

De patienter som var medvetandesänkta på grund av smärta eller läkemedel upplevde också 

situationen som akut. Hos dessa var det omgivande ljud och rumsliga förflyttningar som bidrog 

till känslan av att befinna sig i en akutsituation. Opioid-behandlade patienter uppgav att de 

miste tidsuppfattningen (Javadi-Pashaki et al., 2019). 

Patienter med spirituell personlighet tenderade att drabbas mildare av negativa känslor (Javadi-

Pashaki et al., 2019). I denna studie visade det sig att vissa patienter använder sig av spirituella 

strategier för att själva kunna hantera den akuta situationen bättre. Religiösa patienter vände 

sig till sin gud, andra patienter mediterade och/eller försökte bibehålla ett positivt sinnelag.  

 “When going to the angiography room, I remembered the Prophet’s Family and the 

problems they suffered. I compared to their difficulties/…/” (Javadi-Pashaki et al., 2019)  
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“Faith has made me feel relaxed ... this (death) is a fact. I know, I will go someday, 

eventually; then I will make friend with it.” (Javadi-Pashaki et al., 2019) 

Astin et al. (2009) studie fokuserar bland annat på den emotionella chocken som patienterna 

går igenom i samband med deras akuta PCI undersökningar/behandlingar. De chockade 

patienterna hade svårigheter att komma ihåg och återberätta händelser och information 

relaterad till ingreppet. 

“People were talking to me but I weren’t taking much notice, I mean they were telling 

me what they were doing but it just wasn’t sinking in.” (Astin et al., 2009) 

Faktorer som fick patienterna att uppleva situationen som akut var att de snabbt behövde fatta 

beslut, och ge medgivande till behandling efter att läkare enbart sammanfattat situationen 

snabbt och kortfattat (Javadi-Pashaki et al., 2019). Lika så förberedelser och den snabba 

förflyttningen till den angiografiska röntgenavdelningen. 

“The doctor needed my quick response. My situation was critical and I must make a 

quick decision.”  (Javadi-Pashaki et al., 2019). 

“I felt the case was too acute, my condition was urgent, and everything was done 

quickly.” (Javadi-Pashaki et al., 2019).  

Aazami et al. (2016) menar att patientens deltagande i beslutsprocessen av alla diagnostiska 

och terapeutiska procedurer är av avgörande betydelse. Studiens resultat visar dock att 

patienterna inte fick tillräcklig information om ingreppet. 

“I was told that I have to do angioplasty, but they gave me little information.” 

(Aazami et al., 2016) 

Sampson et al. (2009) påpekar att det finns hinder och problematik kring informerat samtycke 

för patienter som genomgår PCI undersökning/behandling i en nödsituation och menar att det 

är svårt att få ett fullständigt informerat samtycke av dessa patienter. Detta för att vissa patienter 

knappt är medvetna eller kommunicerbara vid beslutstillfället, och vissa av de patienter som 

var medvetna menar att de inte hade något val i frågan eftersom de upplevde situationen som 

livshotande och bara ville påbörja undersökningen. Men majoriteten av patienterna tycker att 

beslutet att genomföra undersökningen/behandlingen var ett livräddande beslut som fattades 

av vårdpersonal på deras vägnar. 
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“’I'm Dr so and so, I will treat you but I want you to go to [hospital 1]. But you must 

give your consent to what they do’. Well I had no idea what he was talking about so I said 

yeah alright.” (Sampson et al., 2009) 

Många patienter i Radcliffes et al. (2009) studie visste inte varför de genomgick PCI 

behandling i stället för operation. Vissa ansåg att det var upp till det medicinska teamet att 

avgöra val av metod. En del antog att tekniska framsteg gjorde det möjligt att erbjuda PCI 

behandling i stället för operation. Även om många patienter ursprungligen uppgav att det var 

upp till deras läkare att fatta beslut om behandling, svarade många att PCI behandling var att 

föredra då de fick frågan om hur de känt om de hade fått trombolys i stället. 

“I'm just saying that the procedure was so fast, so efficient, it got right to the spot, 

where it was needed. I don't think the medication would have got there so fast.” (Radcliffe et 

al., 2009) 

Under PCI-undersökningen/behandlingen 

De flesta patienterna upplevde relativt lite smärta eller obehag under ingreppet, vilket stred mot 

deras förväntningar av att bli behandlade för hjärtinfarkt. (Sampson et al., 2009)  

“Whether I had a heart attack or whether it was a near thing I'm not even sure now. 

I've been told I had a heart attack but it is not what I thought I would have had.” (Sampson et 

al., 2009) 

I Astins et. al. (2009) studie framkommer det likväl att patienternas upplevelser av smärta inte 

gick i linje med deras förväntningar. Vissa var förvånade att ingreppet inte gjorde mer ont och 

tyckte att själva sjukdomstillståndet stod till grund för majoriteten av smärtupplevelserna. 

Patienterna använde graden av upplevd smärta som indikator för situationens och 

sjukdomstillståndet allvar, trots att upplevelsen är högst subjektiv. 

“/…/ once pain had gone away, I just felt brilliant, like, and I just wanted to get up 

and get off home.” (Astin et al., 2009) 

Patienterna använde ofta uttrycken ”operation” och ”operationsbord” och de förväntade sig 

generell anestesi i stället för den lokala anestesin som faktiskt användes, vilket kan ha lett till 

missförstånd om ingreppet. Förväntningarna kan ha berott på att angiografisalen liknar en 

operationssal och att vårdpersonalen är sterilt klädda. En patient blev chockad när denne fick 

förklarat att enbart lokalbedövning kommer att ges eftersom hen hade antagit att åtkomst av 
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hjärtat skulle ske genom uppsågning av bröstbenet. Patienten var generad att utrycka den oro 

hen kände och blev lättad då hen förstod hur ingreppet skulle gå till (Astin et al., 2009). 

“Not conscious but you’re not unconscious either…It’s sort of an airy fairy feeling.” 

(Astin et al., 2009) 

“I thought your heart’s there (pointing to chest) (short pause) – easiest place to get 

in, like, never thought they were going (slight laugh) from top of your groin…there again, 

that’s progress, isn’t it (slight laugh).” (Astin et al., 2009) 

Enligt Astin et al. (2009) identifierades en rad känslomässiga reaktioner då patienterna beskrev 

sina erfarenheter av PCI-undersökningen. De snabba händelserna, inkongruens mellan 

förväntningar och verklighet, samt en ovan miljö bidrog till en rad känslor så som chock, rädsla, 

misstro och förnekelse. De känslomässiga aspekterna av upplevelsen var lika viktiga som de 

fysiska aspekterna. 

“/…/ you’re ill physically, it’s mentally as well.” (Astin et al., 2009) 

Det framkommer i Astins et al. (2009) studie att patienter var väldigt imponerade av 

interventionssalen och den enligt dem moderna tekniken som användes under ingreppet, något 

som ska ha fått patienterna att känna att omgivningen var surrealistisk. Vissa patienter 

dissocierade och kände sig oförmögna att ta in och bearbeta händelserna, och i vissa fall 

upplevde de depersonalisation.  

“… it looked like a tree trunk, you know, with all these little spidery things, and then 

I could see like a spider, like a little, little, I don’t know what it were. I were just fascinated…” 

(Astin et al., 2009) 

Även patienter i Sampsons et al. (2009) studie var imponerade av den moderna tekniken som 

användes, samt av sjukvårdspersonalen som manövrerade i den. Patienter var tacksamma för 

uppmärksamheten och den högkvalitativa vården de erhöll. Dessa erfarenheter gick ej i linje 

med deras förväntningar de hade på hälso- och sjukvården; förväntningar som skapats av 

tidigare erfarenheter och/eller negativa nyhetsrapporteringar. Extra skrämmande ansåg 

patienter situationen var då blödningar uppstod och/eller oplanerad elkonvertering användes 

(Astin et al., 2009). 

“From my point of view, being wheeled in there, it's just like Holby City. Honestly it 

was.” (Sampson et al., 2009) 

“I don't think they could have been better.” (Sampson et al., 2009) 
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“When they took that sheath out, you know, it started bleeding very badly – it was 

very, very, bad and I thought, ‘My God, I’m bleeding to death now.” (Astin et al., 2009) 

I Bårdsgjerdes et al. (2018) studie litade patienterna i behandlingsfasen på vårdpersonalen och 

var övertygade om den behandling de fick. Flera av patienterna använde frasen ”att vara i säkra 

händer” för att beskriva sina upplevelser. Dessa patienter rapporterade att medicinska beslut 

fattades snabbt och de beskrev sjukvårdspersonalen som högkompetenta, lugna, samt 

professionella gällande situationshantering. Patienterna talade i positiva termer om upplevelsen 

av att genomgå PCI-undersökningen/behandlingen. De berömde vården som de fick och var 

angelägna om att uttrycka sin tacksamhet mot vårdpersonalen som var involverade i ingreppet.  

“It is brilliant, really brilliant. He couldn't have got any better treatment.” 

(Bårdsgjerde et al., 2018) 

Patienter i Iles-Smiths et al. (2017) berättade att de var imponerade av snabbheten och 

effektiviteten av PCI-behandlingen. Men snabb behandling och tidig utskrivning tycktes i vissa 

fall skapa misstro angående vad som hade hänt. 

“It all happened that fast, you didn’t really have time to think, I felt fantastic when I 

got there [to coronary care].” (Iles- Smith et al., 2017) 

För patienterna i Pages et al. (2006) studie var upplevelsen av att genomgå PCI-

undersökningen/behandlingen över lag inte svår eller stressande. Tillfredsställelsen över 

erhållen vård var mycket hög hos nästan alla patienter och de uttryckte att den vårdpersonal 

som tog hand om dem var professionell, omtänksam, och effektiv. Flera patienter uttryckte att 

de upplevde ingreppet som ett, för personalen, rutinförfarande. Majoriteten av patienterna var 

mycket positiva till vårdkvaliteten. En patient hade genomgått liknande ingrepp på ett annat 

sjukhus några år tidigare vilket för honom var betryggande.  

“It were very good, in actual fact, it were like being a private patient really, you know, 

I mean, I didn’t expect anything like that to happen at all.” (Astin et al., 2009) 

“I went with the flow knowing full well it was going to be similar to the previous set 

of circumstances when I had the previous lot of stents. I had no worries or concerns.” (Page et 

al., 2006) 

En del patienter i Javadi-Pashakis et al. (2019) studie sa att de var i behov klarhet och adekvat 

kommunikation, samt av mentalt och fysiskt stöd för att kunna hantera den akuta situationen. 

De som fick förklaring på vad som försiggick verkade känna sig säkrare i situationen. I 
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Bårdsgjerdes et al. (2018) studie berättar några av patienterna att de tittade på bildskärmen och 

pratade livligt om vad som hände på den under proceduren. 

“It was interesting as I looked at monitor, I was seeing inside me; the doctor explained 

to me what he was doing, and this made me feel relaxed.” (Javadi-Pashaki et al., 2019) 

“I saw the little thread and felt it tickle up in my arm. They told me; "Look at the 

screen, where the thread comes out and there it is, your heart attack." (Bårdsgjerde et al., 

2018) 

Efter PCI-undersökningen/behandlingen 

Patienterna i Sampsons et al. (2009) studie utryckte en hög grad av tillit till det ingrepp de 

genomgått. De beskrev hur de gick från att känna sig extremt sjuka, till att vara tillbaka till sitt 

”gamla jag”. Många tycktes känna att de hade 'lagats' och talade som om ingreppet helt hade 

botat deras hjärtsjukdom. De uttryckte lättnad över de genomgick ingreppet där och då, snarare 

än att behöva vänta på det flera månader längre fram. Även dessa patienter var imponerade av 

den avancerade teknologin och dess omgivning, och hur den tillät dem att med egna ögon 

bevittna det sjukdomsdrabbade kärlet dilateras. 

“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) 

En konsekvens av att känna sig “botad” tycktes vara att vissa patienter inte kände att de hade 

haft en hjärtattack. Detta är förvånande med tanke på hur allvarligt problemet tycktes för 

patienter och deras vårdgivare före ingreppet. Patienternas erfarenhet av att få en hjärtinfarkt 

skilde sig från deras förväntningar, och patienterna talade särskilt om att de inte hade de 

symtom som de förväntade sig (Sampson et al., 2009). 

Patienter talade om hur snabbt de återhämtade sig och blev förvånade över förbättringsgraden 

inom bara fåtalet timmar efter PCI-behandlingen (Sampson et al., 2009). Patienter beskrev hur 

sjuka de kände sig innan de genomgick behandlingen. De upplevde stark smärta, kände sig 

"fruktansvärt sjuka", "riktigt sjuka". Detta stod i kontrast med beskrivningarna patienterna gav 

efter behandlingen då smärtan hade försvunnit. Många patienter i Astins et al. (2009) studie 

upplevde oväntad energi. Detta påverkade synen på tillfrisknande; vissa ansåg att den 

rekommenderade mängden fysisk aktivitet inte var förenlig med den mäng energi de hade. Iver 

att komma tillbaka till livet de hade innan sjukdomsdebuten ledde ibland till osunda nivåer av 

fysisk aktivitet tidigt i tillfriskningsfasen. 
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“/…/ I was a new man when they took the drip off me, you'd think that there was 

nothing ever wrong with me.” (Sampson et al., 2009) 

“/…/ I just feel as though I could just get up and carry on as I were… I don’t feel as 

though I’ve had a heart attack, it’s as simple as that.” (Astin et al., 2009) 

Ytterligare en upplevelse som kan ha påverkat synen på situationens och sjukdomens grad av 

allvar är avsaknaden av ärr från ingreppet, eftersom avsaknaden av ärr inte gick i linje med 

patienternas förväntningar, även om hematom vid punktionsstället uppstod.  

“I’m not cut anywhere. I was trying to see where it went, but you can’t, it’s gone.” 

(Astin et al., 2009) 

Avlägsnande av tryckförband ledde i vissa fall till ångest och smärta i allt från mild till extrem 

grad (Pages et al., 2006). Värst drabbade var patienter vars ingrepp skett via A. femoralis 

eftersom femostop då användes. Vissa patienter ansåg att smärtan då tryckförbandet 

avlägsnades var värre än smärtan de upplevde till följd av hjärtattacken. Även att ligga i platt 

sängläge ett visst antal timmar, vilket är standard efter ingreppet, upplevdes påfrestande och 

smärtsamt för många patienter. 

“When they had to put that ball thing in and puff it up to stop the bleeding. That was 

the biggest discomfort I had.” (Page et al., 2006) 

“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., 2006)  

Det framkommer i Aazamis et al. (2016) att upplevda symtom för sjukdom hjälpte patienter att 

identifiera ohälsosamt beteende, ändra sin livsstil och till viss del även sprida dessa 

förändringar till andra. Vissa patienter berättade att de sökte efter information för att lära sig 

om livsstilsförändringar. I Bårdsgjerdes et al. (2018) studie berättar patienter som deltog i 

rehabiliteringsprogram att de träffade andra patienter och de beskrev denna interaktion som 

inspirerande och motiverande. Patienter ur Dullaghans et al. (2013) studie som deltog i 

rehabilitering rapporterade att de uppskattade möjligheten att testa sig fysiskt i säker miljö och 

med personalens professionella stöd. 

“I bought some medical books, search the internet, watch the medical programs of 

TV to enhance my knowledge.” (Aazami et al., 2016) 

“I will never have another myocardial infarction. I know you cannot choose that, 

but I will do my very best to prevent another one.” (Bårdsgjerde et al., 2018) 
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En majoritet av patienterna i Pages et al. (2006) studie hade inte erbjudits någon uppföljande 

rehabilitering. Det framkommer i studien att många av de patienter som blev erbjudna valde 

att inte delta och förhöll sig ambivalenta till behovet av rehabilitering. En del patienter ansåg 

att de inte blivit uppmuntrade till att delta i rehabiliteringen, medan andra angav praktiska 

orsaker till att de valt bort deltagande. Ett praktiskt hinder var geografisk distans och då en 

patient fick frågan om uppföljning i form av hembesök eller telefonkontakt kunde vara en 

lösning svarade denne “ja”. Patienter ur Aazamis et al. (2016) och Bårdsgjerdes et al. (2018) 

studier tyckte att de inte erhållit tillräcklig information om mediciner, lämpliga aktivitetsnivåer, 

och personlig hygien efter ingreppet vilket ledde till stress och ångest.  

“I was told not to do anything heavy for about a week, and then after that to use my 

own judgement.” (Page et al., 2006) 

“It would be beneficial to go, but I don’t really feel like getting up early in the morning 

and driving through the peak hour traffic and driving back.” (Page et al., 2006) 

“I did not receive any particular instruction at the time of discharge/…/During the 

first week, I even did not know am I allowed to take a shower or not?” (Aazami et al., 2016) 

Enligt Page et al., (2006) återgav en majoritet av patienterna att de var nöjda med den vård de 

fått, uttryckte tacksamhet gentemot personalen som ska ha agerat professionellt, samt ansåg att 

de försetts med tillräcklig information om ingreppet och eftervård. Men patienterna verkade ha 

dålig uppfattning om vad som orsakat sjukdomstillståndet och hur de kunde motverka 

återinsjuknande. När patienterna några veckor efter utskrivning skulle återge informationen de 

försetts med återgavs informationen generaliserat, sparsamt, vagt, eller i vissa fall inte alls. 

Patienterna i Radcliffes et al. (2009) studie motsäger detta. Författarna menar att de flesta 

patienterna tycktes komma ihåg och acceptera de livsstilsråd och den efterföljande egenvård 

som rekommenderats av sakkunnig personal.  

“…it’s in your genes. That’s what I was told!” (Page et al., 2006) 

“No-one said why it happened. I still can’t understand why I got it.” (Page et al., 

2006) 

“I was told to take the medicine by people I trust, so I would take it until they told 

me not to. I don't know what would happen. I trust them and so I do what I am told.” 

(Radcliffe et al., 2009). 
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Patienterna i Hasankhanis et al. (2014) studie upplevde negativa förändringar efter PCI-

undersökningen/behandlingen. Även om de uppskattade ingreppet som ett livräddande 

förfarande och en väckarklocka för att anta en hälsosammare livsstil, rapporterade många 

patienter att de drabbats av emotionella och psykiska besvär. Negativa känslomässiga 

reaktioner hos patienterna uppstod även efter ingreppet, exempelvis stress, frustration, rädsla, 

ångest och depression. Patienters upplevda nöd och rädsla för att dö under insjuknandet och 

ingreppet ökar risken för efterföljande psykologiska störningar (Hasankhani et al., 2014). Även 

för patienter i Astins et al. (2009) studie fanns känslan av rädsla kvar efter behandlingen, vilket 

påverkade vardagliga aktiviteter.  

“My anxiety has been about having another heart attack, and…dying from it, that's 

what my anxiety has been about.” (Hasankhani et al., 2014) 

“Night time was worse because I was scared to death to go to sleep, I thought, ‘I’m 

not going to wake up.” (Astin et al., 2009) 

Patienternas förväntningar på ingreppets resultat är inte alltid förenliga med den verkliga 

situationen. Majoriteten av patienterna som inte upplevt önskat resultat jämförde sitt resultat 

med utvärderingar av andra behandlingsmetoder (Aazami et al., 2016).  

“I had angioplasty to be able to walk, work, and live with no limitation, but I was 

instructed to limit my activities after the operation. Isn't it funny?” (Aazami et al., 2016). 

Enligt Sampson et al. (2009) tycktes graden av tillfredsställelse vara relaterad till den grad av 

tacksamhet som patienterna kände över att deras liv räddats. I Javadi-Pashakis et al., (2019) 

studie kände sig patienterna avslappade och väl smärtlindrande. Möjligheten att ge informerat 

samtycke utan att stress applicerades underlättade processen för patienterna och bidrog till en 

mer positiv upplevelse. Patienter i Hasankhanis et al. (2014) studie uttryckte tillfredsställelse 

över framstegen inom medicinsk vetenskap.  

“Doctor and nurses were talking together. They said, “Fill the balloon” 2 times, 

I got better immediately.” (Javadi-Pashaki et al., 2019) 

“I felt relaxed when undergoing angioplasty. I was comfortable, my pain 

escaped.” (Javadi-Pashaki et al., 2019) 

“I feel that I am a lucky patient, my problem was resolved by angioplasty, where as 

many patients of my age had to have open heart surgery done/…/many have died from heart 

diseases, but angioplasty saves lives, this is priceless.” (Hasankhani et al., 2014) 
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DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patientens upplevelser i samband med PCI. 

Resultat presenteras efter tre kategorier som baserar för patientens upplevelse innan 

undersökningen, under undersökningen och efter PCI undersökningen. 

I resultatet framkommer det att patienter som drabbas av hjärtinfarkt upplever en begränsning 

av livskvaliteten på både fysiskt och känslomässigt. Patienter upplever osäkerhet, stress och 

ångest under och efter PCI behandlingen och detta kunde vara på grund av brist på information 

eller svårighet att komma ihåg den erhållna informationen (Javadi-Pashakis et al., 2019). Den 

emotionella chocken som patienterna gick igenom, samt känslan av att befinna sig i en akut 

situation kan ha påverkats av förberedelserna i form av blodprov och medicinering inverkade 

också den snabba förflyttningen till den angiografiska röntgenavdelningen.  

Resultatdiskussion 

Några patienter var också förvirrade och osäkra över orsaken till sina symtom, särskilt de 

patienter som inte fick diagnos förklarad för sig (Hasankhani et al., 2014). Det är viktigt att 

vårdgivare är medvetna om, samt uppmärksamma på hjärtsjukdomars inverkan på patienternas 

vardag och hjälper patienterna att effektivt hantera sin sjukdom både fysiskt och psykiskt. 

Osäkerhet, rädsla, stress och ångest som patienterna upplevde kan leda till omfattande psykiska 

besvär kan påverka patientens möjlighet för tillfrisknande. Dels på grund av att stress, ångest 

och depression i sig är en riskfaktor för hjärtsjukdom, dels på grund av hur de påverkar 

patientens vardag (Hasankhani et al., 2014). Patienten kan bli stillasittande på grund av rädsla 

om denne är osäker på hur mycket fysik aktivitet som är hälsosam efter ingreppet. Psykisk 

ohälsa kan leda till osunda matvanor, missbruk och fysisk, mental och social inaktivitet vilket 

påverkar både fysik hälsa och livskvalitén. Det är av stor vikt att information om rehabilitering 

framförs på ett sätt som anpassats efter vetskapen om risken för utvecklande av psykisk ohälsa, 

samt utformas utifrån forskning kring psykisk ohälsa som uppkommit på grund av fysisk 

sjukdom. De psykiska aspekterna bör redan vid patientens insjuknande, samt genom hela 

processen finnas med i beräkningarna (Cho och Lee, 2012). 

Resultatet visar att högkvalitativ vård och hur den trygghet som vårdpersonal skapar för 

patienter, innan och under behandling kraftigt påverkade patientens upplevelse och där med 

också dennes motivation till livsstilsförändringar och möjlighet för tillfrisknande. Även 

patienters tidigare erfarenheter av sjukvården var avgörande för patientens välbefinnande 

(Bårdsgjerde et al., 2018). För att som vårdpersonal skapa en känsla av trygghet hos patienten 
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är individanpassning av vården avgörande. Det förtroende patienten känner för personal 

påverkar patienten både under och efter ingreppet och att sjukvårdspersonalen skapar 

förtroende, och tillit, en lugn trygg och miljö trots den akuta situationen är av stor vikt. 

Personalen som deltar vid PCI måste vara socialt kompetent eftersom de behöver lära känna 

patienten och förstå dennes behov under en ibland mycket begränsad tid (Dullaghan et al., 

2013). Kommunikationen bör ske med hänsyn till patientens kulturella/subkulturella bakgrund, 

personlighet, intressen, religion, individuella attityd. Det framkommer också i Astins et al. 

(2009) studie att könsskillnader spelar in, och det kan vara svårt att avgöra om det är skillnader 

i själva patientupplevelsen det handlar om, eller återberättandet av den. I många kulturer råder 

förväntningar på män som innebär att de tillåts uttrycka känslor i mindre utsträckning än 

kvinnor, men dessa förväntningar kan säkerligen även påverka hur patienten faktiskt upplever 

situationen.  

Känsla av trygghet hos patienten kan skapas genom förståelse och tydlig, sammanhängande 

kommunikation. Då patienter försågs med information från olika källor uppstod ibland 

förvirring och ett begränsat antal informatörer kan vara att föredra enligt Radcliffe et al. (2009). 

Det framkommer i flertalet av de inkluderade studierna att många patienter har bristande 

kunskap om ingreppet, både inför, under och efter. Information om hur ingreppet går till bör 

ges innan undersökning då det finns möjlighet för detta. Om ingreppet sker akut bör patienten 

förses med information under ingreppet om lämpligt, samt tilldelas tid med radiolog och 

röntgensjukskötera efter undersökningen för genomgång av vad som skett och hur ingreppet 

gick till. Även om personal på hjärtavdelning kan förse patienten med information om 

ingreppet är denna personal inte lika erfarna av och kunniga om ingreppet. Det kan leda till att 

patienten förses med information som inte är fullt korrekt eller väl formulerad, vilket kan leda 

till missförstånd och förvirring. Sampsons et al., (2009) och Javadi-Pashakis et al., (2019) 

studier pekar på att om patienterna tillåts ge informerat samtycke utan press på patienterna är 

en gynnsam upplevelse för patienterna. Även majoriteten av patienterna tycker att beslutet att 

genomföra förfarandet var ett livräddande beslut som fattades av vårdpersonal på deras vägnar 

kan detta ses som problematiskt. För en klarare bild av patienters informerade samtycke under 

akuta situationer krävs ytterligare kunskap inom ämnet och det är av stor vikt att vårdpersonal 

är medvetna om problematiken kring informerat samtycke vid akuta situationer. 

Trots diagnostisk chock, och den för många patienter traumatiska upplevelsen, verkade många 

patienter kunna se på händelsen ur ett positivt perspektiv enligt Javadi-Pashaki et al. (2019). 

De verkade uppleva att de hade fått en ny chans i livet och diagnosen som ledde till behandling 
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skapade motivation till livsstilsförändring och ett över lag sundare liv. Vissa till den grad att 

de spred sina upplevelser och sin motivation till sin omgivning enligt Astin et al. (2009) och 

Bårdsgjerde et al. (2018). 

För att patienter ska kunna få god vård och återhämta sig krävs enligt Page et al. (2006) 

engagemang från vårdpersonal som bör investera tid i att lära känna individen tillräckligt bra 

för att kunna förstå patientens behov. Patients erfarenheter under återhämtning kan påverka 

deras allmänna välbefinnande och engagemang i rehabiliteringsprogram. Att stödja patienter 

under sjukdomsprocessen, hjälpa dem att förstå riskfaktorer och engagera sig aktivt i 

rehabiliteringsprogram hjälper dem att motverka riskbeteenden och där med förhindra 

återinsjuknande. Patienter som genomgår PCI-undersökningar/behandlingar behöver mer 

specifik information om skadans nivå, risken för återinsjuknande, aktuella läkemedel, samt 

lämplig fysisk aktivitetsnivå och diet (Hasankhani et al., 2014). Av de patienter som erbjöds 

rehabiliteringsprogram valde många bort deltagande, och de främsta anledningarna till detta 

var bristande motivation, geografisk distans, samt bristande förmåga att förstå situationens 

allvar. Patientdelaktighet är en aspekt som artiklarna inte berör på djupare nivå. Det kan ha 

olika orsaker. Dels för att patientdelaktighet är ett komplext begrepp. Detta med tanke på att 

det inte finns konsensus om definitionen gällande vad och vilka processer som ska ingå i det.  

Larsson (2008) tycker att det är patienten som kan bedöma om delaktighet uppnåtts eller inte.  

Cahill (1996) gjorde en hierarkisk begreppsanalys av synonyma begrepp till delaktighet. 

Cahills begreppsanalys har tre nivåer, där involvering och medverkan är den lägsta nivån, 

delaktighet den mellersta nivån, medan partnerskap är den högsta nivån. Eldh et al. (2008) 

beskriver patientdelaktighet som patientens insikt och kunskap om sin kropp och sina 

åkommor.  

Det är mycket viktigt för patienterna att de känner sig hörda och att de får möjlighet till att 

berätta om sina problem och åkommor visar Eldhs et al. (2010) studie. Vidare visar studien att 

patienter vill vara delaktiga i sin vårdplanering, få förklaringar till deras hälsotillstånd och 

symtom, samt ha information om vem som kan kontaktas vid behov eller försämring.  

I likhet med Eldh et al. (2010) har Frank (2010) har studerat patientdelaktighet. Frank (2010) 

betonar vikten av att skapa förutsättningar för delaktighet ska kunna uppnås, och menar vidare 

att det finns ett ömsesidigt samspel mellan vårdpersonal och patienter. Detta innebär att både 

vårdpersonal och patienter eller deras anhöriga ska vara aktiva. Förhållanden kan dock vara en 

utmaning eftersom vårdgivaren har en maktposition vad gäller att avgöra patientens grad av 
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delaktighet. Därför ska patienterna ha adekvat kunskap och information för att kunna inta en 

mer aktiv roll i sin egen hälsa, behandling och vård enligt både Eldh et al. (2010) och Frank 

(2010).  

Patienterna måste bli motiverade att delta i rehabilitering och för detta krävs motiverande 

insatser från vårdpersonals sida. Patienter som deltog i grupprehabilitering fann integrationen 

med andra hjärtsjukdomsdrabbande inspirerande, och denna rehabiliteringsform kan till vis del 

kanske öka graden deltagande från omotiverade patienter enligt Aazami et al. (2016) och 

Bårdsgjerde et al. (2018). Rehabiliteringen bör individanpassas och god planering och tydlig 

måluppsättning kan eventuellt skapa mer engagemang.  

De hinder som geografisk distans medförde framkommer extra tydligt i Pages et al. (2006) 

studie vid vilken deltagarna var Australienska invånare. Australien är ett land med stor area 

och en utspridd population så det framgår graden påverkan den geografiska distansen framgår 

tydligt i denna studie. Som lösning på problemet diskuteras kort om distansrehabilitering i form 

av hembesök eller telefonkontakt kan vara en lösning och de framkommer att åtminstone en 

deltagare tycker det. Det bör alltså övervägas om distansrehabilitering ska erbjudas till de 

patienter vars geografiska distans skapar hinder. Distansrehabilitering kan också tänkas vara 

en lösning för de patienter som lider av fysiska, eller annan typ av funktionshinder som 

påverkar förmågan till deltagande. 

Det framkommer att en del patienter inte tar situationen på allvar vilket kan leda till lättja och 

i sin tur osunt agerande. Detta visar sig extra tydligt i Sampsons et al. (2009) och Astins et al. 

(2009) studier. Det är därför av stor vikt att dessa patienter informeras om risken för 

återinsjuknande och motiveras till att inte återgå till sina tidigare levnadsvanor. Men det är en 

fin balansgång att få patienter att förstå sjukdomens allvar utan att för den delen skapa rädsla 

och ångest hos dem. 

Metoddiskussion 

I slutändan inkluderades enbart kvalitativa vetenskapliga artiklar med undantag för Astins et 

al. (2009) studie som använde blandad metod. Enbart tio vetenskapliga artiklar som 

inkluderades i studien valdes till slut ut då de bedömes kunna svara på syfte och fick 

kvalitetsgraderingen “hög” eller “medel”. Författarna planerade från början att exkludera 

artiklar som var äldre än 10 år. Men eftersom då mycket få artiklar i ämnet hittades utökades 

sökningen, och artiklar äldre än 15 år exkluderades. Några av artiklarna som inkluderades var 
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således gamla i förhållande till den medicinska utvecklingen som skett inom interventionell 

radiologi men bedömdes ändå som relevanta för att basvara studiens syfte. 

De inkluderade artiklarna är från olika delar av världen, vilka alla har olika kultur och 

medicinsk utveckling, något som kan påverka patienternas upplevelse av att genomgå PCI-

undersökning/behandling. Det kan vara svårt för författare att fullt ut förstå artiklarna om de 

inte har god kunskap om kontexten och det land inom vilket studien utförts. Både författarna i 

denna studie och författarna i en del av de inkluderade artiklarna har inte engelska som sitt 

modersmål, vilket kan leda till att information misstolkas eller helt går förlorad. 

Luckor i datamättnad återfanns i alla de inkluderade artiklarna. Den mest avgörande luckan var 

att patienters upplevelser under själva PCI-undersökningen/behandlingen var sparsamt 

återgivna; patientupplevelser under undersökningen/behandlingen är de som är mest relevanta 

för röntgensjuksköterskan och kan hjälpa denne utveckla sina färdigheter. Även patienters 

upplevelser av smärta, både under och efter undersökning/behandling var dåligt beskrivna. 

Mycket av de återgivna patientupplevelserna behandlade eftervård och rehabilitering vilket 

röntgensjuksköterskor inte är delaktiga i (Andersson et al., 2008). De upplevelserna kan i stället 

vara till stor nytta för vårdpersonal på hjärtavdelningar och i rehabiliteringsteam. Vidare 

beskrev många patienter upplevelsen i sin helhet som bra, att de var nöjda med personalen och 

dess förmågor; men inga direkta exempel på vad i vårdpersonalens agerande som bidrog till 

detta gavs, vilket gör det svårt att som röntgensjuksköterska att förbättra sina färdigheter utifrån 

de beskrivna patientupplevelserna. 

Av de tio inkluderade artiklarna höll åtta av dem hög kvalitet enligt Willmans modell för 

kvalitetsgranskning (Willman et al., 2011) och problemformuleringen är tydligt formulerad. 

Det framgår att patienters upplevelser av att genomgå PCI-undersökningar/behandlingar är för 

röntgensjuksköterskans kompetensutveckling till stor nytta. Alla inkluderade artiklar är 

relevanta och direkt kopplade till problemformuleringen. Att bra och relevanta databaser 

(CINAHL, PubMed, SCOPUS, Science Direct och Cochrane Library) användes vid 

datainsamling ledde till att relevanta, om än få, artiklar hittades. Metoden för datainsamling är 

utförligt beskriven. 

Litteraturstudier är bra metod för att skapa en god översikt eftersom forskning från flera olika 

studier sammanställas och ny, säkrare kunskap inom ett ämne kan på så vis skapas (Friberg, 

2006). Kontexter kan då kontraster mellan de inkluderade artiklarna uppstår belysa styrkor eller 

problematik. Exempel på detta är hur många patienter i Aazamis et al. (2016) studie beskriver 
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sin situationshantering väl, och hur patienter i Pages et al. (2006) studie gör det tydligt att 

geografisk distans påverkar deltagandet i rehabilitering. Vidare kan litteraturstudier bidra till 

fynd av kunskapsluckor, vilka i denna studies fall främst är att det finns relativt få studier i 

ämnet och att patientupplevelser under PCI-undersökningen/behandlingen är dåligt återgivna i 

de existerande studierna (Friberg, 2006). Detta skapar tydliga implikationer för vidare 

forskning. En nackdel med litteraturstudier är att endast en begränsad del av de 

forskningsresultat som finns inom problemområdet sammanställs. Det vill säga att bara studier 

som finns publicerade i valda databaser och språk inkluderas (a.a.). 

Författarna till denna studie är ovana vid att skriva denna typ av arbeten vilket kan leda till 

misstag, exempelvis vid datainsamling, metodutförande och etisk granskning av inkluderade 

artiklar. De hade och andra sidan en erfaren handledare till sitt förfogande som handledde 

frekvent genom hela arbetets gång. 

Implikationer för vidare forskning  

Interventionell radiologi utvecklas ständigt och metoderna förfinas vilket skapar ett behov av 

nyare studier kring patientupplevelser i samband med PCI-undersökningar/behandlingar. 

Många av de befintliga studierna erhåller en bristande mängd information om patienters 

upplevelser under själva undersökningen/behandlingen och en kvalitativ intervjustudie med det 

som fokus kan skapa ett stabilt underlag för kompetensutveckling inom patientbemötande för 

röntgensjuksköterskor. Vidare skulle fler intervjustudier om patientbemötande vid PCI ur 

röntgensjuksköterskans perspektiv kunna bidra till ett bra underlag för kompetensutveckling 

om de jämförs med och vägs mot redan existerande intervjustudier med fokus på patienters 

upplevelser då de genomgår PCI-undersökningar/behandlingar. 

Slutsats 

Många patienter som genomgår PCI-undersökningar/behandlingar upplever någon form av 

rädsla och ångest. Röntgensjuksköterskor kan motverka detta med hjälp av sin empatiska och 

sociala kompetens, vilket är viktigt eftersom dessa känslor kan leda till bestående psykisk 

ohälsa vilket sänker patientens livskvalitet, försvårar rehabiliteringsprocessen och i värsta fall 

även bidrar till en försämring av sjukdomen. Patienter behöver motiveras till att genomföra 

nödvändiga livsförändringar så som ökad fysisk aktivitet, bättre kostvanor, samt sluta röka och 

dricka alkohol. 

Många patienter har bristande kunskap om PCI-undersökning/behandling, både inför, under 

och efter genomförandet. En väl informerad patient drabbas av mindre stress och ångest. Såldes 
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bör tydliga rutiner kring patientinformation vid PCI-undersökningar/behandlingar finnas. 

Tilldelad information bör vara individanpassad, uniform och från ett begränsat antal källor. 

För att personcentrerad vård vid PCI-undersökningar/behandlingar ska kunna ske krävs mer 

forskning inom området, vilken fokuserar på individanpassad omvårdnad utifrån patientens 

förmågor och behov vid genomgång av PCI-undersökningen/behandlingen ur både patientens 

och röntgensjuksköterskans perspektiv.  



Sida 29 av 37 
 

 
 

REFERENSER     

Andersson, BT., Fridlund, B., Elgan, C., Axelsson AB. (2008). Radiographers’ areas 

professional competence related to good nursing care. Department of Health 

Sciences, Lund University. Doi: 10.1111/j.1471- 6712.2007.00543.x. 

Aazami, S., Jaafarpour, M., & Mozafari, M. (2016). Exploring expectations and needs of 

patients undergoing angioplasty. Journal of Vascular Nursing, 34(3), 93–9. 

Doi: 10.1016/j.jvn.2016.04.003. 

Almås, H., Stubberud, D. & Grønseth, R. (2011). Klinisk omvårdnad 1 (4 uppl.). Stockholm: 

Liber AB 

Aspelin, P. & Pettersson, H. (2008). Radiologi (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Astin, F., Closs, S. J., McLenachan, J., Hunter, S., & Priestley, C (2009). Primary 

angioplasty for heart attack: mismatch between expectations and reality? 

Journal of Advanced Nursing, 65(1), 72-83. Doi: 10.1111/j.1365-

2648.2008.04836.x 

Cahill, J. (1996). Patient participation: a concept analysis. J Adv Nurs. 1996 Sep;24(3):561–

71. Doi: 10.1046/j.1365-2648.1996.22517.x. 

Cho, C. Lee, Y. (2012). The relationship between cardiovascular disease risk factors and 

gender. Department of nursing. 309-315 (2012) Doi: 

10.4236/health.2012.46051. 

Bårdsgjerde, E., Kvangarsnes, M., Landstad, B., Nylenna, M., Hole, T. (2019). Patients’ 

narratives of their patient participation in the myocardial infarction pathway. 

Journal of Advanced Nursing. Doi: 10.111/jan.13931. 

Dullaghan, L., Lusk, L., McGeough, M., Donnelly, P., Herity, N., & Fitzsimons, D. (2014). 

“I am still a bit unsure how much of a heart attack it really was! “Patients 

presenting with non ST elevation myocardial infarction lack understanding 

about their illness and have less motivation for secondary prevention. European 

Journal of Cardiovascular Nursing, 13(3), 270-276.  

Doi:10.1177/1474515113491649.  

Eldh, A. C., Ekman, I., Ehnfors, M. (2008). Considering patient non-participation in health 

care. 2008 Sep;11(3):263-71. Doi: 10.1111/j.1369-7625.2008.00488.x. 



Sida 30 av 37 
 

 
 

Eldh, A. C., Ekman, I., Ehnfors, M. (2010). A comparison of the concept of patient 

participation and patients' descriptions as related to healthcare definitions. Int 

J Nurs Terminol Classif. Jan-Mar 2010;21(1):21-32. Doi: 10.1111/j.1744-

618X.2009.01141.x  

Evans, D. (2003). Systematic reviews of interpretive research: Interpretive data synthesis of 

processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20- (2), 22–26.  

Frank, JR., Mungroo, R., Ahmad, Y., Wang, M., De Rossi, S., Horsley, T. (2010). Toward a 

definition of competency-based education in medicine: a systematic review of 

published definitions. Med Teach. 2010;32(8):631-7. Doi: 

10.3109/0142159X.2010.500898. 

Friberg, F. (red.). (2006). Dags för uppsats - vägledning för examensarbeten 

litteraturbaserade. Lund: Studentlitteratur. 

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2003) Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Department of 

Nursing, Umeå University. Doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001.  

Gu, G., Zhou, Y., Zhang, Y., Cui, W. (2016). Increased prevalence of anxiety and depression 

symptoms patients with coronary artery disease before and after percutaneous 

coronary intervention treatment. Department of Cardiology, The Second 

Hospital of Hebei Medical University Doi: 10.1186/s12888-016-0972-9. 

Hasankhani, H., Gholizadeh, L., Mohammadi, E., Zamanzadeh, V., Allhbakhshian, A., 

Ghaffari, S., & Allahbakhshian, M. (2014). The lived experiences of patients 

post coronary angioplasty: A qualitative study. Journal of Vascular Nursing, 

32(4), 144-150. Doi: 10.1016/j.jvn.2014.04.001.  

Henricson, M. (red.) (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Iles-Smith, H., Deaton, C., Campbell, M., Mercer, C., & McGowan, L. (2017). The 

experiences of myocardial infarction patients readmitted within six months of 

primary percutaneous coronary intervention. Journal of Clinical Nursing, 

26(21-22):3511-3518. Doi: 10.1111/jocn.13715. 



Sida 31 av 37 
 

 
 

Javadi-Pashaki, N., Salari, A. & Sigaroudi, E. A. (2019) Water on Fire: The Patients’ Lived 

Experience of Primary Percutaneous Coronary Intervention. Journal of Patient 

Experience. Doi: 10.1177/2374373519850971 

Koltowski, L., Koltowska-Haggstrom, M., Flilipiak, K. J., Kochman, J., Golicki, D., 

Pietrasik, A., Huczek, Z., Balsam, P., Scibisz, A., & Opolski, G. (2014). Quality 

of Life in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction 

Undergoing Percutaneous Coronary Intervention – Radial Versus Femoral 

Access. The American Journal of Cardiology. Doi: 

10.1016/j.amjcard.2014.05030 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

Utbildningsdepartementet. Hämtad 30 mars 2021 från: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-

460  

Larsson, I. (2008). Patient och medaktör. Studier av patientdelaktighet och hur sådan 

stimuleras och hindras (avhandling för doktorsexamen, Göteborgs universitet). 

Liu, X., Fowokan, A., Grace, S., Ding, B., Meng. S., Chen, X., Xia, Y., & Zhang, Y. (2021). 

Chinese patients’ clinical and psychosocial outcomes in the 6 months following 

percutaneous coronary intervention. BMC Cardiovascular Disorders, vol 

21(2021). Doi: 10.1186/s12872-021-01954-2 

Lundén, M., Lundgren, S. M., & Lepp, M. (2012). The Nurse Radiographers’ Experience of 

Meeting with Patients During Interventional Radiology. Institute of Health and 

Care Sciences, Sahlgrenska, Academy at University of Gothenburg, Sweden. 

Doi: 10.1016/j.jradnu.2011.11.001 

Page, M., Jackman, K., & Snowden, P. (2008). The experiences of patients undergoing 

percutaneous transluminal coronary angioplasty: A qualitative exploration. 

Connect: The World of Critical Care Nursing Vol 6 Issue 4. Mater Private 

Hospital, Brisbane, Australia. Doi: 10.1891/1748-6254.6.4.79 

Richards, S., Anderson, L., Jenkinsin, C., Whalley, B., Rees, K., Davies, P., Bennett, P., Liu, 

Z., West, R., Thompson, D., & Taylor, R. (2017). Psychological interventions 

for coronary heart disease. Cochrane Database Syst Rev. Doi: 

10.1002/14651858.CD002909.pub4. 

https://doi.org/10.1177%2F2374373519850971%22%20/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460


Sida 32 av 37 
 

 
 

Radcliffe, E., Harding, G., Rothman, M., & Feder, G. (2009). ‘It Got Right to the Spot’ The 

patient Experience of Primary Angioplasty: A Qualitative Study. European 

Journal of Cardiovascular Nursing, vol 8(2009) 216-222. Doi: 

10.1016/j.ejcnurse.2009.02.001. 

Sand, O., Sjaastad, V. Ø., Haug, E., & Bjålie, GJ. (2006). Människokroppen: fysiologi och 

anatomi (2 uppl.). Stockholm: Liber AB 

Seldinger, I. S. (1953) Catheter Replacement of the Needle in Percutaneous Arteriography: A 

new technique. Acta Radiologica, Stockholm. Doi: 

10.3109/00016925309136722 

Sampson, F., O’Cathain, A., & Goodare, S. (2009). Feeling Fixed and its Contribution to 

Patient Satisfaction with Primary Angioplasty: A Qualitative Study. European 

Journal of Cardiovascular Nursing, vol 8 (2009) 85-90. Doi: 

10.1016/j.ejcnurse.2008.07.003. 

Vårdförbundet (2008). Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor. Hämtad 3 maj 2021, från: 

https://www.vardforbundet.se/siteassets/rad-och-stod/regelverket-i-

varden/yrkesetiskkod-for-rontgensjukskoterskor.pdf 

Wikström, J. (2018). Akutsjukvård; Omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada 

(3 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur AB 

World Health Organisation (2016). Cardiovascular disease. Hämtad 22 april 2021 från: 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-

(cvds) 

  

https://www.vardforbundet.se/siteassets/rad-och-stod/regelverket-i-varden/yrkesetiskkod-for-rontgensjukskoterskor.pdf
https://www.vardforbundet.se/siteassets/rad-och-stod/regelverket-i-varden/yrkesetiskkod-for-rontgensjukskoterskor.pdf
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds


Sida 33 av 37 
 

 
 

BILAGA 1. 
 

Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod (Willman et al. 2011) 

Studiebeskrivning 

Tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja  Nej  Vet ej  

Patientkaraktäristika   Antal:      

  Ålder:      

  Kvinnor/Män:      

 

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej  

Etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej  

Urval        

Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  

Strategiskt?  Ja  Nej  Vet ej  

Metod för:        

urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej  

datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet        

Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  

Råder datamättnad?  Ja  Nej  Vet ej  

Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  

Kommunicerbarhet        

Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  

Redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram?  

Ja  Nej  Vet ej  

Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  Hög  Medel     Låg  
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