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Pasienters opplevelser etter utblokking av kransårer (PCI)

«Opplevelse av trygghet og livskvalitet etter ny regional organisering av 
perkutan koronar intervensjon hos pasienter med koronar hjertesykdom i Nord-Norge»

Hva ønsker vi å oppnå med forskningsprosjektet?

Gjennom spørreskjema og intervju ønsker vi å få svar på hva som bidrar til og utgjør like og trygge helsetjenester til pasienter som 
bor både nært og langt fra sykehus, og om geografiske forskjeller har innvirkning på pasienters møte med helsetjenesten og 
opplevelse av forhold knyttet til helse og sykdom og effekt av PCI-behandling.  
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Hvorfor gjør vi dette?

Perkutan koronar intervensjon (PCI) har i flere år vært en etablert behandlingsform for stabil og ustabil sykdom i hjertets
kransårer. Pasienters tilbakemelding er viktig for oss i helsevesenet, og det er derfor nyttig å undersøke hvordan pasienter
opplever helse, sykdomsbyrde, funksjon og livskvalitet før og etter behandling for kransåresykdom.

Vi ønsker å utvikle ny kunnskap fra et pasientperspektiv som kan bidra til å forbedre helsetjenestene slik at pasienter opplever
trygghet og likeverdighet, uavhengig av hvor de bor. Derfor gjennomfører vi et forskningsprosjekt ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge og Nordlandssykehuset som omhandler pasienters opplevelse av trygghet og livskvalitet i forbindelse med koronar 
angiografi og PCI. 

Del 1 

• Hva anser pasienter som viktig for opplevd trygghet 
og kvalitet i helsetjenesten etter å ha gjennomgått  
PCI-behandling?

Del 2

• Er det geografiske forskjeller i pasientrapporterte 
erfaringer når en sammenligner pasienter som bor 
nært og langt fra sykehus?

Del 3

• Er det geografiske forskjeller i pasientrapporterte 
utfall når en sammenligner pasienter som bor nært 
og langt fra sykehus?

Bakgrunn og hensikt

Hvilke spørsmål vil vi besvare i denne studien ?

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Nordlandssykehuset: Anette Krane: anette.krane@nlsh.no, tlf.: 75534210 eller Knut Tore Lappegård: knut.lappegard@nlsh.no
UNN: Tove Aminda Hanssen, tlf: 90936738

Hva innebærer det å delta i studien?

De som deltar i studien vil enten delta på individuelle intervju eller svare på spørreskjema. 


