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Bakgrund. Den bakomliggande orsaken till hjärtkärlsjukdom är vanligtvis arterioskleros som 
medför kärlförträngningar och därmed försämrad cirkulation. I takt med den medicinsk tekniska 
utvecklingen har öppen kirurgi i allt större utsträckning ersatts av kateterburen behandling. 
Hälso- och sjukvård lägger allt större fokus på patientens delaktighet med målet att utgå ifrån 
patienten behov. För att lyckas med detta måste vi bättre kartlägga vilka dessa behov är, sedda 
ur patientens perspektiv. 

Övergripande syfte. Att utforska patientens upplevelse av att genomgå Perkutan Coronar In-
tervention (PCI) eller Perkutan Transluminal Angioplastik (PTA) och röntgensjuksköterskans 
erfarenhet av att vårda dessa patienter.

Metod. Avhandlingen består av fyra delstudier där både kvalitativ och kvantitativ metod 
används.

Resultat. Hur insjuknandet skedde, akut eller efter en längre tids sjukdom påverkar patientens 
upplevelse av att genomgå kateterburen behandling. 

Patienterna har stor tillit till sjukvården och vad den kan åstadkomma och när vården inte lever 
upp till dessa förväntningar kan patienten känna sig negligerad eller försummad. En övervä-
gande del av patienterna uppfattade sig som lugna både före, under och efter PTA behandlingen. 
Resultaten tyder på att röntgensjuksköterskorna lyckas skapa en förtroendefull atmosfär trots 
den tekniska miljön. Mest oro uttrycker patienterna på grund av osäkerhet över resultatet av 
behandlingen och hur det kan påverka deras framtid. Röntgensjuksköterskan behöver avsatt tid 
för mötet med patienten och för att kunna tillgodose patientens behov. Regelbunden feedback 
och handledning ökar förmågan att engagera sig i en vårdande relation med patienten och 
minskar känslor av maktlöshet och utbrändhet.

Konklusion. Att ha kontroll över sin situation och kunna förutse händelse förlopp är viktigt 
för att patienten ska kunna känna sig lugn. Vi behöver därför i möjligaste mån erbjuda ett 
förutsägbart scenario och logistiken mellan primärvård, vårdavdelning, röntgen och patient 
behöver ses över. 




