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Inledning
I Sverige är akut kranskärlssjukdom den vanligaste orsaken till akut sjukvård (1). Hjärtinfarkt
är en allvarlig sjukdom som oftast debuterar med bröstsmärta eller obehag i bröstet, ibland
tillsammans med illamående, andfåddhet och kallsvett (2, 3). Insjuknandet kan ske plötsligt
och utan förvarning och är ofta förknippat med oro och ångest. Patienterna beskriver en
känsla av chock, förvirring och rädsla samt att de blir mycket känsliga för minsta obehag i
kroppen. Diagnosen hjärtinfarkt ses som ett obotligt, förödande tillstånd, ett hot mot livet (4).
Patient och anhöriga hamnar i en situation de ej kan rå över. Det blir en störning, förlust av
trygghet, där de måste förlita sig på sjukvården (5). I den svenska sjukvården anses begreppet
trygghet vara centralt och så viktigt att det finns inskrivet i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Kraven på en god vård är att den särskilt skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens
behov av trygghet i vård och behandling (6). Det finns dock inga handfasta råd eller direktiv
för vårdpersonal hur de skall gå tillväga för att uppfylla patienternas behov av trygghet. Att ta
reda på vad patienterna själva tycker är viktigt för att kunna känna trygghet, är ett steg på
vägen.

Bakgrund

Begreppet trygghet

Ordet trygghet kommer från det fornsvenska ordet tryghet som fanns före år 1520 och betyder
”det att vara trygg”. Ordet trygg kommer från det fornsvenska ordet trygger som betyder
trogen, trofast, säker, tryggad. Att vara trygg är att vara fri från oroande eller hotande inslag,
att känna sig säker och ohotad samt att ge intryck av att vara lugn och obekymrad (7, 8).
Ordet är besläktat med lugn, säker, orädd, förtröstansfull, harmonisk, obekymrad, ohotad,
skyddad, utom fara, i säkerhet, pålitlig, stabil, stadig, betryggande (9). När det gäller andra
språk så är det besläktat med isländska tryggr och norska  trygg som betyder trogen, säker,
tryggad, gemenskap samt med engelskans true och tyskans treu i betydelsen trogen,
sann.(10). Det är svårt att hitta en direkt översättning av begreppet trygghet i det engelska
språket. Det kan översättas med security, safety (utom fara), confidence (lugn, självtillit) och
assurance (självmedvetenhet) (11), men även certainty och trust ingår i begreppet (12).

Trygghet är en känsla som dels bygger på en inre trygghet, självtrygghet, som kan beskrivas
som att känna sig själv och att vara vän med sig själv. Denna känsla grundläggs ofta i
barndomen, men kan även byggas på som vuxen genom erfarenhet, positiva upplevelser och
medveten bearbetning eller genom en förankring i tro. Känslan av trygghet bygger också på
en yttre trygghet som har med faktorer utanför individen att göra, relaterat till det liv man
lever, till interaktionen med omvärlden. Den yttre tryggheten delas upp i fyra olika
dimensioner; 

a. Materiell trygghet: bostad, arbete, pengar, sjukvård och försäkringar.
b. Miljötrygghet: djur, natur, musik, havet, en vacker dag
c. Relationstrygghet: relationer till familj, vänner, att någon finns till hands, att slippa

vara ensam.
d. Kontrolltrygghet: handlar om att ha kunskap, att veta hur det är och vad som

gäller, hur rollerna ser ut, vad man kan förvänta sig och vilka krav som ställs (5).
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Inom psykologin ses trygghet som ett grundläggande behov som är viktigt för vår
överlevnad. Psykologen Abraham Maslow anser att människan har ett antal behov som
måste tillfredsställas för att vi ska överleva, utvecklas och uppnå välbefinnande (13,
14). Behoven delas upp i bristbehov (de kroppsliga överlevnadsbehoven) och
utvecklingsbehov. Alla behov rangordnades av Maslow i en behovshierarki formad som
en triangel (Bilaga 1) där bristbehoven är längst ner och måste tillfredsställas innan
utvecklingsbehoven som är ovanför kan tillgodoses. Trygghet är ett behov som
tillsammans med säkerhet kommer som nästa nivå efter att de fysiska behoven är
tillfredsställda. Att tillfredsställa bristbehoven avvärjer sjukdom medan tillfredsställelse
av utvecklingsbehoven gör det möjligt med personlig utveckling. Människan rör sig
från barndomen till vuxenlivet uppåt i triangeln, men kan falla tillbaka ner igen vid
händelser i livet t ex sjukdom eller sorg (13, 14).

Olika människor reagerar på olika sätt i samband med hot om förlust av trygghet och
livskvalitet. Upplevs hotet som starkt kan personens försvarsmekanismer aktiveras.
Krisreaktionens förlopp följer fyra naturliga faser: chockfasen, reaktionsfasen,
bearbetningsfasen och sedan så småningom nyorienteringsfasen (15). Individen strävar på
olika sätt efter att upphäva hotet. Upphävandet kan ske antingen genom att hotet försvinner
vilket leder till att resurser och kontrollen återställs eller genom att hotet materialiseras, så att
patienten får möjlighet att reagera och hantera den nya situationen för att skapa en ny känsla
av trygghet. Här har personalen en viktig uppgift. Enligt Segesten tycker både patienter och
anhöriga att personalens förhållningssätt och direkta handlingar påverkar tryggheten. Det som
ökar tryggheten är personalens förmåga till värme, tillåtenhet, ärlighet, information,
kontinuitet och konkreta vårdåtgärder (5).

Otrygghet i samband med hjärtinfarkt

Det vanligaste symtomet vid hjärtinfarkt är bröstsmärta, ibland tillsammans med illamående,
andfåddhet, kallsvett. Det kan vara en stark, tryckande eller krampartad smärta eller upplevas
som en diffus, obehaglig känsla i bröstet som inte försvinner och som inte har en naturlig,
ofarlig förklaring (1, 3).

Insjuknande i hjärtinfarkt kommer ofta plötsligt och utan förvarning. Insjuknandet innebär en
livsstilsförändring för den drabbade men också för dennes närstående (16). 

Patienter upplever sig sårbara, känslor av skam och skuld är inte ovanliga. Patienterna skäms
över att bli beroende av andra människor och av att orsaka besvär (4, 17). Framför allt
kvinnor oroar sig för anhöriga hemma (18). Förnekelse av sjukdomen är också vanligt. Man
har en känsla av overklighet, att man står öga mot öga med sin egen dödlighet (19).
Patienterna känner sig många gånger chockade, förvirrade och de upplever ett hot mot livet
som är en katastrofal känsla (4). Tiden på sjukhus efter en hjärtinfarkt kan komma att
karaktäriseras av rädsla, osäkerhet och känslomässig instabilitet. Det finns en rädsla för
framtiden, för att få en ny hjärtinfarkt, för döden och för att delta i vardagliga aktiviteter igen
(20). Det finns även en rädsla för hur hjärtinfarkten skall påverka deras roll i det sociala
sammanhanget (16). Andra studier visar att patienter som ser sitt tillstånd som kontrollerbart
och möjligt att bota samt förstår sitt tillstånd, har större sannolikhet att delta i
hjärtrehabilitering. Viktigt för vårdpersonalen är att övertyga patienten redan på sjukhuset att
de har personlig kontroll över sin framtid (21).
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Syfte
Syftet med studien var att undersöka hur patienter vill att vården ska vara för att känna
trygghet i samband med hjärtinfarkt.

Metod
Studien genomfördes på ett sjukhus i Västsverige under vintern 2005-2006 där data
insamlades genom fokusgruppsintervjuer som sedan bearbetades med kvalitativ
innehållsanalys.

Urval

De personer som bjöds in att delta i fokusgrupperna var alla patienter som vårdats för
hjärtinfarkt på hjärtintensivavdelningen på det aktuella sjukhuset under perioden januari till
september 2005. Uppgifterna hämtades från Riks-HIA registret. 

Exklusionskriterier:
• ej svensktalande
• personer med demens eller nedsatt minne
• afasi eller dysfasi
• personer som bor på särskilt boende
• personer med gravt nedsatt ADL förmåga

Deltagarna fick både skriftlig och muntlig inbjudan. Temat för fokusgrupperna var ”Vad är
viktigt för dig för att du skall känna dig trygg efter din hjärtinfarkt?”. Detta fick deltagarna
reda på i samband med inbjudan.

Totalt kallades 23 kvinnor varav 9 deltog i fokusgruppen. 10 svarade Ja (men 1 kom inte), 8
tackade Nej och 5 svarade inte alls. 24 män kallades varav 10 deltog i gruppen. 11 svarade Ja
(men 1 avled innan fokusgruppen hann genomföras), 5 tackade Nej och 8 svarade inte alls.

Datainsamling

Datainsamlingen skedde genom fokusgruppsintervjuer som genomfördes vid två tillfällen.
Varje fokusgruppintervju varade i cirka fyra timmar.

Fokusgruppsintervjuer är en metod där patienter och personal arbetar tillsammans för att få en
bedömning av verksamheten sett ur ett patientperspektiv. Metoden går ut på att en grupp
diskuterar ett givet tema under ledning av en gruppledare. Deltagarna får hjälp med att
formulera konkreta meningar som sedan skall kunna betygsättas på en skala. (22).

Databearbetning

Det material som fokusgrupperna formulerade skriftlig tillsammans har sedan analyserats
enligt kvalitativ innehållsanalys (23). Ur de meningar som patienterna formulerade har
meningsbärande enheter tagits fram, som sedan kondenserats, kodats och kategoriserats. 
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Etiska överväganden

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på uppdrag av verksamhetschefen, den aktuella
avdelnings enhetschef och medicinklinikens ledning, som även gav tillstånd till att genomföra
studien. Samtliga deltagare gav sitt tillstånd att delta i fokusgruppsintervjuerna och
informerades om att resultatet skulle analyseras i en magisteruppsats. Deltagarna
informerades skriftlig och muntligt (Bilaga 2). De informerades om att det var frivilligt att
delta i fokusgrupperna och att de kunde avböja att delta när som helst. 

Resultat
Patienterna ser sin vårdtid som en helhet. Vårt resultat visar att patienterna behöver känna
tillit och få ett gott och respektfullt bemötande in en lugn miljö med en personal som trivs och
att stämningen i arbetslaget är god. Patienterna och deras närstående vill vara delaktiga i
planering av vård och behandling, det behövs också en längre uppföljning för att patienter och
närstående ska känna trygghet på lång sikt. 

Vårt resultat resulterade i fyra kategorier bekräftelse, delaktighet, kompetens och struktur.

Bekräftelse

Patienterna upplevde att det var viktigt att bli bekräftade, att bli sedda. Det var viktigt att
personalen bryr sig om just dem. Patienterna uppgav att de kände trygghet när personalen på
till exempel hjärtrehabiliteringen ringde upp, efter att patienterna hade kommit hem från
sjukhuset. Det var viktigt att inte känna sig bortglömd. 

”… jag har lärt känna dem (hjärtsjuksköterskorna)… de ringer själva ibland.” 

”Otäckt att sova på kvällen… tänk om jag inte vaknar… rehab är en viktig kontakt.”

Patienter uppgav att det var viktigt att inte känna sig ensam. Det var bra att rehabiliteringen
skedde i grupp. Det var av stort värde att träffa andra i liknande situation för att bli bekräftade
och känna gemenskap.

Bemötandet under vårdtiden hade stor betydelse för känslan av trygghet. Det var viktigt att
det fanns ett tillåtande klimat där personalen på avdelningen var mottagliga för frågor.
Patienterna efterlyste också att få ärliga svar. De ville inte bara att personalen skulle vara
”snälla och hålla med”, Patienterna ville få ärliga svar som kunde vara vägledande för att
kunna bearbeta de tankar som kom upp i samband med insjuknandet. Ett respektfullt
bemötande i lugn miljö togs också upp. Det var speciellt betydelsefullt att få besked om
undersökningar mm i lugn miljö, så att det fanns tid och möjlighet att ställa frågor.

”Ni är mycket mottagliga på avdelningen… det är bra… ni är mycket tillmötesgående om
man till exempel har frågor under vårdtiden…”

”… det blir kirurgiskt ingrepp! sade han… sedan sprang han vidare…”



5

Delaktighet

Patienterna ville vara delaktiga i sin vård för att känna trygghet. Med delaktighet menade
patienterna att de ville få fortlöpande information och därigenom kunna påverka sin situation.
Patienterna ville få information snabbt, helst redan på akuten så att de slapp sitta och vara
oroliga för vad som var ”fel” på dem. Att bara få prata med någon om situationen kändes
skönt och minskade känslan av oro och otrygghet. Patienten kände sig då delaktig i skeendet.

För att känna trygghet vill patienterna att doktorn skulle veta vilka mediciner de åt och de
ville kunna diskutera sin medicinering.  De ville vara delaktiga och kunna berätta för doktorn
om sådant som kunde ha betydelse för de mediciner som ordinerades. Patienterna oroade sig
för att medicineringen fungerade slentrianmässigt och att de kanske fick mediciner de inte
längre behövde. Det fanns en oro över att sjukvården kanske inte hade full kontroll över detta.
För att öka tryggheten och minska oron ville patienterna ha noggrann information.
Informationen om vad de nya medicinerna skulle vara både muntlig och skriftlig, för att på så
sätt känna sig delaktiga och kunna påverka sin medicinering. 

”Man blir så dålig av mediciner… Simvastatinet… dem slängde jag… det är inte värt att
leva… mycket är väl onödigt.”

”Man vill kunna påverka sin medicinering med de insikter man har. Man vill kunna diskutera
vad den är bra för… man kan ha problem som läkaren inte vet om.”

Patienterna ville, för att känna sig delaktiga och öka trygghetskänslan, få en förklaring på
varför de drabbats av hjärtinfarkt och vad hjärtinfarkten kan komma att innebära för dem. De
ville ha denna information innan hemgång för att känna sig trygga hemma. De ville även få
information om psykosociala faktorer, som att drabbas av sömnproblem, gråtmildhet och oro.
 
”Ovisst… hur skall jag leva?… fullständig förklaring på varför det har hänt… jag tycker att
jag har skött mig och ej rökt, jag har motionerat.”

När patienterna låg på avdelningen ville de veta vad som skulle hända härnäst. De ville, för att
känna sig delaktiga, snabbt få besked om fortsatt planering av vården och hur länge de
behövde vänta på undersökningen eller behandlingen. Det framkom att det fanns en oro för att
remisser inte kommer fram till rätt instans. Patienterna ville få bekräftelse på att remissen
kommit fram för att öka känslan av trygghet.

Anhörigas delaktighet redan tidigt i sjukdomsförloppet var viktig för att patienterna skulle
känna trygghet.

”Det är viktigt att min anhörige skall känna sig trygg och snabbt få reda på vad som hänt.”

Vårdarens kompetens

Det var viktigt med kompetent personal för att patienterna skulle känna trygghet. De ville
träffa kompetent personal redan på akuten som kunde informera dem om deras tillstånd.
Patienterna ville träffa personal med rätt sakkunskap, behörighet och befogenhet. För att
känna sig trygga ville patienterna få kontakt med personal som visste mycket om just
hjärtsjukvård när de vårdades för hjärtinfarkt. Detta gällde inte bara läkare utan även övrig
personal. Patienterna ville ha möjlighet att ställa frågor till personer med rätt sakkunskap. Det
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skulle finnas möjlighet att få kontakt med dietist, sjukgymnast, kurator, psykolog när det
behövdes. 

”… att komma fram till folk som vet vad det är frågan om… personer som
hjärtrehabiliteringssjuksköterskan… man ringer till henne och hon svarar…” 

Patienterna ville ha information om mediciner och dess biverkningar. De ville få livsstilsråd
inför hemgång. Patienterna kände sig osäkra när de skulle skrivas ut från sjukhuset. De kände
en rädsla för att de skulle bli sjuka igen. Förutom rena faktakunskaper var det viktigt att
personalen kunde ge uppmuntran och stöd. Patienterna ville inte bara ha råd om kost och
rökstopp, utan även ”en klapp på axeln” och uppmuntran.

För att patienterna ska känna trygghet framkom att personalens sociala kompetens hade stor
betydelse. Det var viktigt att personalen trivdes med varandra och att stämningen på
avdelningen var god. Patienterna utryckte att en trygg personalstyrka gav en trygg miljö.
Patienterna ville ha lugn och ro efter ingrepp. De ville få tid för eftertanke och möjlighet till
mellanlandning. Personalen skulle hjälpa patienten att bearbeta det som hade hänt. De ville ha
möjlighet att prata med någon i personalen om sin rädsla och ångest. 

”Det känns bra att jag har fått råd inför hemgång om hur jag skall leva.”

Vårdens struktur

För att patienterna skulle känna trygghet var det viktigt med en god struktur och en
fungerande vårdkedja.  Att vården var effektiv och att patienterna snabbt fick komma till
behandling var viktigt. Det innebar att patienterna kunde få komma hem igen snabbt och inte
behöva vänta inneliggande på sjukhus.

”Det skall vara så effektivt som möjligt, för jag mår nog bättre hemma.”

Under vårdtiden ville patienterna att vården skulle fungera effektivt, så att de till exempel inte
behövde vänta länge på akuten innan de kom upp till hjärtavdelningen. Patienterna uttryckte
att samarbetet mellan olika professioner skulle fungera bra.

Patienterna talade om vikten av uppföljningen, när de skrivits ut. De ville bli kallade till en
kardiolog, snart efter hemkomst, även om de kände sig pigga och välmående. Det fanns
önskemål om att ha kvar samma doktor och att få komma på uppföljning minst en gång om
året. Trygghetskänslan ökade om de hade samma läkare som hade god kontroll på mediciner
och patientens hälsotillstånd. Det skulle vara lätt att komma i kontakt med sin ansvarige
läkare om de hade frågor.

”… att komma på regelbundna kontroller… det är viktigt med kontakt… kan även ske på
telefon”

Hjärtrehabiliteringen skulle fungera bra. Patienterna uttryckte att det kändes tryggt att få
möjlighet till information efter att de kommit hem, då de i många fall inte känt sig mottagliga
för information när de låg på sjukhuset.

”Nu när man känner sig pigg och glad… jag skulle inte ha något emot att bli uppkollad…
kanske behöver man ändra sina matvanor.” 
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För patienterna var det av stort värde att strukturen på vården och hjärtrehabiliteringen
gjorde det möjligt för anhöriga att delta under hela vårdkedjan. Flera av patienterna
hade sina anhöriga med sig till hjärtrehabiliteringen och detta var betydelsefullt för
trygghetskänslan. Anhöriga fick då aktivt vara med och delta. Att både patienter och
anhöriga fick samma information var viktigt. Patienterna upplevde att anhöriga blev
mindre oroliga och inte behövde ställa så många frågor. Patienterna tyckte att det var
svårt att återberätta given information de fått på egen hand, när de kom hem.
 
”Min man var med varje gång… det är svårt att komma hem och berätta.”

För att patienterna skulle känna trygghet var det även viktigt att samhället i stort fungerar utan
problem. Patienterna uttryckt oro över att det inte skulle finnas rätt mediciner på apoteket, att
mobiltelefonen inte skulle fungera när den behövdes akut och att ambulansen inte skulle
komma när man ringer.

Diskussion

Metoddiskussion

Det fanns både fördelar och nackdelar med att använda fokusgruppsintervjuer för att få ett
fram uppfattningar om begreppet trygghet. Fördelarna var att vi fick ett patientperspektiv och
patienterna kunde ge varandra inspiration i gruppen. Det blev då mer dynamik i
diskussionerna. Nackdelarna var att vissa kanske inte vågade framföra sina åsikter i gruppen
eller att grupptrycket gjorde att vissa personer sveptes med i andras åsikter.  Det finns en risk
att enskilda personer kan ta över gruppdiskussionen om det inte finns en stark gruppledare
(22). Resultatet från våra fokusgruppsintervjuer kan ha påverkats av att medhjälparna som satt
med under diskussionen, hade en relation till de flesta gruppmedlemmarna sedan vårdtiden
som vårdare (24). För att underlätta för att diskussionen skulle flyta på valde vi att exkludera
de patienter som hade svårt att kommunicera av olika anledningar. Vi ser att detta kan vara en
svaghet i metoden då dessa personer inte fick komma till tals.

När det gällde litteratursökningen upplevde vi att det var svårt att söka adekvat vetenskaplig
litteratur i ämnet trygghet. En av orsakerna till detta är att ordet trygghet inte gick att översätta
direkt till engelska. De artiklar och studier vi hittade om upplevelser i samband med
hjärtinfarkt var nästan alla ur kvinnligt perspektiv. 

Bearbetningen av materialet från fokusgrupperna gjordes med hjälp av metoden
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (23). Innehållsanalys lämpar sig kanske bäst
på ett material från djupintervjuer, men gick att använda även för att analysera vårt
fokusgruppsresultatet. I fokusgruppsmetoden formulerar deltagarna färdiga fraser
tillsammans. Vi tyckte att det var svårt att göra om dessa till meningsbärande enheter.

Resultatdiskussion

Trots att den materiella tryggheten är större än någonsin, ökar den existentiella otryggheten.
Med hänvisning till Maslows behovspyramid, växer ofta den existentiella otryggheten i
omvänd proportion till den materiella tryggheten (25). Ju säkrare och bättre vi har det
materiellt, desto otryggare upplever vi oss vara. Att få bekräftelse, både som barn och vuxen,
är grunden till ett gott självförtroende som är nödvändigt för känslan av trygghet (25). I
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samband med det akuta insjuknandet i hjärtinfarkt och inläggning på sjukhus, hamnar
patienten i ett chocktillstånd, ett tillstånd de inte kan rå över. Detta är en förlust av trygghet
och de måste förlita sig på sjukvården (5). De har inte längre kontroll över vad som händer
och vad som kan förväntas av dem. De kan inte ”se runt hörnet”. 
Upplevelsen av otrygghet i samband med det akuta insjuknande i hjärtinfarkt beror dels på
sjukdomen i sig, som ses som ett hot mot livet, och dels med det som har med själva
sjukhusmiljön att göra (5). Avgörande för hur patienterna handskas med påfrestande
situationer i livet, beror på känslan av sammanhang (KASAM) som personen har, detta enligt
professor Aaron Antonovskis teorier. Känslan av sammanhang är beroende av hur begripligt,
hanterbart och meningsfullt en person upplever en situation vara (26). Vår studie visar just att
det är viktigt för patienterna att få information och en förklaring på vad som har hänt och vad
som planeras, för att känna trygghet.

Syftet med vår studie var att undersöka vad patienter tycker är viktigt för att känna trygghet.
All personal inom sjukvården styrs av HSL som kräver att vi skall tillgodose patientens behov
av trygghet, men talar inte om hur vi skall gå tillväga (6). I vår studie har vi tagit reda på vad
patienterna själva tycker är viktigt för att känna trygghet. Vi vill få ett underlag för hur vi
skall arbeta praktiskt för att tillgodose patienternas behov. 

Resultatet i vår undersökning visar att det finns fyra centrala begrepp för att patienterna skall
känna trygghet. Patienterna vill bli bekräftade genom att få ett respektfullt och ärligt
bemötande, att bli sedda och genom att kunna ställa frågor. Patienterna vill känna sig
delaktiga och kunna påverka sin situation genom att få fortlöpande information om vad som
händer. De vill möta kompetent personal som kan svara på deras frågor. Vårdkedjans struktur
skall vara effektiv och det skall finnas kontinuitet. Anhöriga skall vara involverade från
början. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning. I Segestens avhandling tyckte
patienterna att personalens förhållningssätt och direkta handlingar påverkar tryggheten.
Personalens förmåga till värme, tillåtenhet, ärlighet, information, kontinuitet och konkreta
vårdåtgärder ökar tryggheten hos patienten (5).

Vårt resultat visar att det var viktigt för trygghetskänslan att bli bekräftad, att bli sedd och att
få ett respektfullt bemötande av personalen. I början av vårdtiden på akuten upplever flertalet
av patienterna att informationen är bristfällig. Mer information i ett tidigt skede skapar
trygghet. Om första intrycket inte är bra har det visat sig svårt att ändra på det (26). De första
sekunderna är viktiga för att skapa en bra relation vid ett nytt möte. Det är under dessa första
sekunder som uppfattningen om den andra personen bildas. Om förtroendet inte skapas då, är
det svårt att reparera det senare under vårdtiden (26). För att känna trygghet vill patienterna
vårdas i en lugn miljö. De vill känna att personalen bryr sig om dem. Patienterna efterlyste
ärlighet från personalen och att det skall finnas en öppenhet för frågor. 

För att känna sig trygga är det även viktigt för patienterna att känna sig delaktiga. För att
känna sig delaktig är det betydelsefullt med information. Det patienterna efterfrågar i detta
läge är enkel, ärlig och konkret information. De vill veta vad som skall hända den närmsta
tiden. Patienten strävar efter att upphäva det hot de upplever och hitta en förmånlig förklaring
till det som händer (5, 15). De vill få fortlöpande, korrekt och ärlig information.
Informationen måste vara relevant och inte motsägelsefull (4). Detta har betydelse för att
undvika att patienterna skapar egna bilder och föreställningar som kan vara felaktiga (4).
Patienterna vill att det skall vara ett tillåtande klimat på vårdavdelningen, där det skall finnas
tillfälle och möjlighet att ställa frågor. 
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För patienterna är det viktigt att träffa kompetent personal som kan ge korrekt information för
att de skall känna sig trygga. Flera studier visar att patienterna vill få en förklaring till det som
hänt på ett sätt som är enkelt att förstå. Det som har störst betydelse för tryggheten är inte
patofysiologi eller anatomi, utan det som efterfrågades är en handlingsberedskap för att
handskas med eventuella symtom. De vill få råd om livsstilsförändringar (27). Vilken
kunskap som efterfrågas är individuell (4). Vissa patienter vill veta mer bakgrundsinformation
(5). Det är viktigt att vårdpersonalen lyssnar in patientens individuella behov. Vad vi kan göra
på avdelningarna är att ge patienterna en kort skriftlig och muntlig information för att skapa
en förförståelse hos patienten. Utan förförståelse kan det vara svårt för patienterna att kunna
ställa frågor. Det är också viktigt att informationen kommer vid rätt tillfälle. När vi möter
patienterna på avdelningen, är de ofta i en chockfas och är inte mottagliga för information
överhuvudtaget. Hur länge denna fas varar är individuellt. Trots detta behandlar personalen
ofta patienten som om han eller hon befinner sig i bearbetningsfasen redan under den första
vårdtiden (15) och ger detaljerad information, ofta standardiserad genom olika checklistor.
Informationen skall istället vara individualiserad (4, 27). Kvalitet i omvårdnad både börjar
och slutar med den enskilda sjuksköterskans kompetens, att ha förmåga att se den enskilde
patientens behov och planera vårdarbetet runt denne (28). Används checklistor bör de följa
patienten under hela vårdkedjan, inte endast under de första dagarna på vårdavdelningen. Vårt
resultat visar också på att patienterna vill ha information om livsstilsförändringar och
mediciner i ett senare skede när de mår bättre. Personalen bör inte ”trycka in” eller ge
detaljerad information under de få dagar i den akuta fasen då patienterna vårdas på
hjärtintensiven. Det är meningslöst att ge detaljerad information i denna fas. Ett bättre sätt för
att uppnå förändring, kan vara att försöka väcka tankar och idéer hos patienterna, till exempel
genom sätta upp planscher med olika informationsteman i korridorer och besöksrum. Ett led i
att förbättra vårdkedjan kan vara att ge den mer detaljerade informationen vid
sjuksköterskeåterbesöket. Om patienterna då har fått en förförståelse sedan tidigare, så kan de
ställa frågor vid detta tillfälle. Sjuksköterskeåterbesök planeras idag in efter ca 10 dagar. Med
tanke på vad som framkommit i detta arbete, bör kanske detta återbesök kompletteras med
ytterliggare besök eller senareläggas.

Något som det talades mycket om i patientgrupperna och som påverkar tryggheten, är
sjukvårdens effektivitet och vikten av att vårdkedjans struktur fungerar. Det finns riktlinjer för
hur rehabilitering och information bör genomföras. Hjärtrehabilitering indelas i tre faser. I den
första sker mobilisering och riskbedömning. Den andra fasen är de följande 3-6 månaderna
med fysisk träning, rökavvänjning, dietråd, psykosocialt stöd och återgång till arbete och ett
aktivt dagligt liv. Den sista fasen ”underhållsfasen” är en livslång uppföljning och behandling
av riskfaktorer samt bevarande av fysisk aktivitet (1). 

Lång väntan på undersökningar och behandling skapar oro och otrygghet. Efter många
nedskärningar och hårddragen budget ser vi det som svårt att tillgodose patienternas önskemål
vad det gäller detta. Ett sätt att minska patienternas oro och otrygghet, är att sjukvården blir
bättre på att involvera och informera patienterna om vad som händer och skall ske. Viktigt för
att känna trygghet är att personalen har social kompetens, trivs med varandra och att
stämningen på avdelningen är god. Trygg personal ger trygg miljö. 

Vår studie visade att för att känna trygghet är det viktigt att anhöriga får vara delaktiga under
hela vårdtiden. Patienterna tycker att det är bäst när anhöriga får vara med i
hjärtrehabiliteringen från början. De får då samma information och möjlighet till att bearbeta
det som har hänt. Detta minskar både patienternas och anhörigas oro (4, 5, 17, 27).
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Konklusion 
Patienterna ser sin vårdtid som en helhet, från ambulansfärd till sista hjärtrehabiliterings-
besöket. Det är viktigt att vårdkedjan fungerar. 

Patientens bekräftelse och delaktighet samt vårdarens kompetens och vårdens struktur är
centrala begrepp för att känna trygghet. 

När vi träffar patienterna på vårdavdelningen, befinner de sig i en chockfas och har svårt att ta
till sig allför detaljerad information. Det vi som sjukvårdspersonal kan göra är att plantera
tankar och idéer samt ge skriftlig information innan patienten går hem. Den mer detaljerade
informationen får ges vid återbesök när patienten fått tid och möjlighet för bearbetning och
eftertanke.

Implikation
Förslag till vidare forskning i detta ämne är att se om det finns skillnader mellan könen i
behovet av trygghet vid hjärtinfarkt och titta på mäns upplevelser i detta ämne. Vi tycker
också att det skulle vara intressant att se på sjuksköterskans roll som pedagog. Vilka verktyg
och medel behöver vi med oss från grundutbildningen för att klara denna uppgift som är en så
stor del av vårt arbete?
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