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SAMMANFATTNING 

 

Hjärtsvikt är ett komplext syndrom som förekommer i alla åldrar och ökar hos den äldre 

befolkningen. Behandlingen och omhändertagandet av personer med hjärtsvikt har under de 

senaste decennierna strukturerats och förbättrats. Trots detta är hjärtsvikt associerat med ökat 

behov av sjukhusvård och höga sjukhuskostnader. Många personer med hjärtsvikt i Sverige är 

underbehandlade och når inte upp till den rekommenderade basbehandlingen. Det finns få 

hjärtsviktsmottagningar i primärvården, vilket är oroväckande. För att nå en effektiv 

behandling krävs patientens delaktighet, följsamhet och kunskap vilket möjliggörs med 

hjärtsviktsköterskans stödjande insatser. Samtidigt finns det lagar som förespråkar exempelvis 

patientens delaktighet, självbestämmande, tillgänglighet men även samverkan mellan olika 

aktörer, vilka är viktiga delar för ett strukturerat omhändertagande inom hjärtsviktsvården. 

Vidare visar forskning att personcentrerad vård främjar patientens delaktighet i sin vård och 

behandling samt minskar behovet av sjukhusinläggning och därmed sjukhuskostnader.  

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat med personer 

med hjärtsvikt i primärvården.  

 

Metoden var kvalitativ och designen var en intervjustudie. Sju sjuksköterskor som arbetade i 

hjärtsviktsmottagning i primärvården rekryterades i denna studie. Sjuksköterskorna 

intervjuades utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades med en 

manifest kvalitativ innehållsanalys och med en induktiv ansats.  

 

I resultatet identifierades sjuksköterskornas erfarenheter i fyra kategorier. Den första 

kategorin: ”Aspekter i mötet med patienten”, den andra kategorin: ” Patientens delaktighet”, 

den tredje kategorin: ” Personcentrerad vård som teamarbete” och den fjärde kategorin: 

”Journalföringens betydelse för personcentrerad vård”. Först och främst var det viktigt att 

skapa en förtroenderelation med patienten i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna utgick från 

patientens berättelse för att identifiera patientens behov och resurser. Det var också viktigt att 

ha tillräckligt med tid avsatt till varje patient. Sjuksköterskorna betraktade patienten och dess 

anhöriga som partner i vården och tillsammans kom de överens om en gemensam vårdplan. 

För att öka patientens delaktighet i sin egenvård gav sjuksköterskorna egenvårdsinformation 

för att öka tryggheten och förbättra livskvaliteten. Sjuksköterskorna hade även nära samarbete 

med multidisciplinärt team för att tillgodose patientens komplexa behov. Det fanns dock olika 

journalsystem i primärvården och i hemsjukvården, vilket kunde försvåra kontinuiteten i 

vården. 

 

Slutsatsen blev att sjuksköterskorna ansåg sig arbeta på ett personcentrerat förhållningssätt 

vilket också belystes i denna studie. Detta tyder på att vården är på väg mot personcentrerad 

vård. Sjuksköterskorna främjade patientens delaktighet och arbetade i multidisciplinära team i 

syftet att tillgodose patientens komplexa behov och öka patientens trygghet, förbättra 

livskvalitet samt förebygga onödiga sjukhusinläggningar. 

 

Nyckelord: Hjärtsviktsmottagning, Primärvården, Personcentrerad vård, Sjuksköterskors 

erfarenhet.  



 

ABSTRACT 

 

Heart failure is a complex syndrome that occurs in all ages and mostly increase in elderly 

population. The treatment and disposal of people with heart failure has been structured and 

improved in recent decades. Despite this, heart failure is associated with an increased need for 

hospital care and high hospital costs. Many people with heart failure in Sweden are under-

treated and do not reach the recommended basic treatment. It is worrying that there are few 

heart failure office visits in primary care. In order to achieve effective treatment, the patient's 

involvement, compliance and knowledge are required, making it possible to support the 

heartfactor's supportive efforts. At the same time there are laws that advocate, for example, 

patient participation, self-determination, accessibility, but also interaction between different 

actors, which are important elements for structured care in heart failure. Furthermore, research 

shows that person-centered care promotes patient involvement in their care and treatment as 

well as reducing the need for hospitalization and thus hospital costs. 

 

The aim of this study was to illuminate nurses' experiences working person-centered with heart 

failure in primary care.  

 

The method used was qualitative and the design was an interview study. Seven nurses who 

worked in nurse-led heart failure clinics in primary care participated in the study. Nurses were 

interviewed, using a semi-structured interview guide. The interviews were analyzed by manifest 

content analysis and with an inductive approach. 

 

The nurses’ experiences were identified in four categories. The latter are respectively the 

following:” Aspects of the meeting with the patient", "Patient Participation", " Person-centred 

care as teamwork" and finally " " Importance of documentation in person-centred care". To start 

with, it was important to establish a relationship of trust in nursing work. Nurses went from the 

patient's story to identify the patient's needs and resources. Moreover, it was important to have 

enough time allocated for each patient. They considered the patient and his relative as a partner 

in the care and agreed on a joint care plan. In order to increase patient involvement in self-care, 

nurses provided self-care information to enhance safety and improve quality of life. Nurses 

worked closely with multidisciplinary teams to meet the patient's complex needs. However, 

there were different journal system in primary care and home healthcare, which could 

complicate continuity care process.  

 

The conclusion was that nurses consider utilizing a person-centered working care method; 

which was also illuminated in this study. This indicates that healthcare is heading towards 

person-centered care. Nurses promoted patient involvement and worked in multidisciplinary 

teams in order to meet the patient's complex needs, increase patient safety, improve quality of 

life and prevent unnecessary hospitalization. 

 

Keywords: Nurse-Led heart failure clinics, Primary healthcare, Person-centered care, Nurses 

experience. 
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INLEDNING 

 

I Sverige lever vi längre idag och ofta med en eller flera långvariga sjukdomstillstånd som 

följd vilket kan resultera i att hälso- och sjukvården står inför ökade kostnader och stora 

utmaningar. Idag behandlar hälso-och sjukvården ett antal olika enskilda sjukdomstillstånd 

effektivt men det fattas ett helhetsperspektiv på patienten, hens perspektiv och erfarenheter 

samt patientens medverkan. Forskning visar att med personcentrerad vård kan hälso- och 

sjukvårdens resurser användas mer optimalt eftersom den bidrar till att vårdens längd på 

sjukhus förkortas, kostnaderna minskar och patientens trygghet ökar. 

 

BAKGRUND 

 

Hjärtsvikt 

 

Förekomsten av hjärtsvikt ökar med stigande ålder och beror delvis på ökad livslängd och en 

ökad överlevnad efter livshotande hjärthändelser såsom hjärtinfarkt (Yancy et al., 2013). Idag 

lever cirka 200 000 människor i Sverige med symtomatisk hjärtsvikt. Den totala prevalensen 

är osäker då många med hjärtsvikt har diffusa symtom och därför inte fått korrekt diagnos. 

Hjärtsvikt drabbar kvinnor och män i lika stor utsträckning men männen är ofta yngre när de 

får sin diagnos och medelåldern är 75 år (Dahlström, 2010). Hjärtsvikt är ett allvarligt 

tillstånd som kräver livslång medicinsk behandling (Hjärtlungfonden, 2016). Prognosen vid 

hjärtsvikt är dålig och är sämre än vid de flesta typer av cancer (Ker, 2017). Modern 

farmakologisk behandling, sviktpacemaker samt poliklinisk uppföljning har visats kunna 

förbättra prognosen avsevärt (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Hjärtsvikt betraktas inte som en sjukdom utan som symtom på en bakomliggande 

hjärtsjukdom (Persson och Stagmo, 2014). European Society of Cardiologi (ESC) skriver att 

de typiska symtomen vid hjärtsvikt är andfåddhet, bensvullnad och trötthet. Dessa symtom är 

ofta kombinerade med kliniska tecken, såsom halsvensstas, ansamling av vätska i lungorna 

och perifera ödem (Ponikowski et al., 2016). Alla hjärtsjukdomar kan ge upphov till hjärtsvikt 

särskilt om de har nått ett avancerat stadium. Hypertoni och kranskärlssjukdom är de 

vanligaste bakomliggande orsakerna till hjärtsvikt. Andra orsaker kan vara hjärtklaffel, 

förmaksflimmer, kardiomyopati, diabetes mellitus, lungsjukdom med pulmonell hypertension 

med mera (Dahlström, 2010). Hjärtsvikt tillsammans med andra komorbiditeter leder till 

användning av många läkemedel som ibland kan vara svårt att hantera (Dahlström, 2010). 

 

Funktionsbedömning av hjärtsvikt är baserad på ejektionsfraktion (EF), vilket är ett objektivt 

mått som används för att bedöma hur stor del av vänster kammare som töms vid varje 

sammandragning (Mårtensson, 2012). Hjärtsvikt med en ejektionsfraktion > 50 % kallas för 

”Heart Failure with preserved Ejectionfraction” (HFpEF). Hjärtsvikt med ejektionsfraktion 

<40 % kallas för ”Heart Failure with reduced Ejectionfraction” (HFrEF). Hjärtsvikt med 

ejektionsfraktion 40 – 49 % kallas för ”Heart Failure mid range Ejectionfraction” (HFmrEF) 

och betraktas som gråzon (Ponikowski et al., 2016). Uppdelningen av hjärtsviktstyper är 

viktig på grund av underliggande etiologi, komorbiditeter och vilken behandling som ska 

användas (Ponikowski et al., 2016). Samtidigt finns det andra termer som används vid 

funktionsbedömning av hjärtsvikt. Förutom det objektiva måttet EF, så används ett subjektivt 

mått där svårighetsgrad av hjärtsvikt är indelat i fyra klasser enligt NYHA (New York Heart 
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Association) (Mårtensson, 2012; Ponikowski et al., 2016). De flesta personer med hjärtsvikt 

ligger i NYHA II-III (Mårtensson, 2012). 

 

Tabell I: NYHA- Klassindelning enligt Mårtensson (2012). 

NYHA I Hjärtsvikt utan några symtom. 

NYHA II Måttlig hjärtsvikt: patienten känner symtom såsom andfåddhet och 

trötthet vid kroppslig aktivitet. 

NYHA- III Medelsvår hjärtsvikt: patienten har symtom vid lätt ansträngning. Denna 

klass delas in i a och b där a står för om patienten klarar att gå 200 meter 

eller b patienten klarar inte att gå 200 meter. 

NYHA IV Svår hjärtsvikt där symtomen kommer redan i vila, vilket medför att 

patienten oftast är bunden till sängen. 

 

Utredning vid hjärtsvikt startas vid klinisk misstanke om hjärtsvikt. Om Natriuretiska peptider 

(BNP eller NT-proBNP), Elektrokardiografi (EKG) och ultraljud av hjärtat är patologiska, 

fastställs underliggande etiologi, behandling startar samt vid behov skickas en remiss till 

kardiolog. Kan hjärtsvikt däremot inte påvisas är det viktigt att ytterligare analysera orsaker 

till patientens besvär och utreda vidare (Persson & Stagmo, 2014). 

 

Farmakologisk och icke farmakologisk behandling 

Syfte med behandlingen vid hjärtsvikt är att minutvolymen ska öka, stassymtomen avta den 

neuroendokrina balansen återställas samt den negativa remodellingen i hjärtat förhindras 

(Persson & Stagmo, 2014). Att identifiera underliggande orsaker är avgörande för behandling 

eftersom den exakta patofysiologin bestämmer vilken specifik behandling som ska användas. 

Målet med behandling vid hjärtsvikt är att förbättra patientens kliniska status, funktionella 

kapacitet och livskvalitet samt minska behov av sjukhusintag och mortalitet (Ponikowski et 

al., 2016). Grundbehandling vid hjärtsvikt består av RAAS-hämning, 

angiotensinkonverterande enzymhämmare (ACE-hämmare) eller angiotensin 

receptorblockerare (ARB) tillsammans med betablockerare och diuretika vid behov. Ibland 

kan andra läkemedel användas som tillägg till basbehandlingen exempelvis 

mineralkortikoidreceptor antagonister (MRA) (Ponikowski et al., 2016). Det är angeläget att 

behandla samtidiga komorbiditeter vid hjärtsvikt exempelvis diabetes och hypertoni för att 

uppnå en optimal behandling (Fountain, 2016).  

 

Utöver den farmakologiska behandlingen kan icke farmakologiska behandlingar övervägas 

såsom sviktpacemaker och revaskulering. Även hjärtpump eller hjärttransplantation kan 

komma i fråga vid svår hjärtsvikt (Socialstyrelsen, 2015). Egenvårdsutbildning och 

livsstilsförändring ingår i behandlingen, vilket innebär anpassad fysisk aktivitet, hälsosam 

kost, rökstopp, minskad alkoholkonsumtion och minskad saltkonsumtion i maten samt 

vätskeretention. Ytterligare råd och information ges i avseende sömn, resor, sexualitet och 

vaccinationer (Ponikowski et al., 2016). Följsamhet till behandling är avgörande för en lyckad 

behandling. Samtidigt skriver Ekman et al., (2011) att trots tillgängligheten av effektiva och 

säkra läkemedelsbehandlingar så når patienter med hjärtsvikt inte den rekommenderade 

måldosen. Enligt Rikssvikt (2017) finns det behandlingsmöjligheter men de är 

underutnyttjade. 
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Hjärtsviktsvård 

 

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggningar för personer som är över 65 år 

(Shah et al., 2013) och leder till höga sjukhuskostnader (Agvall, Borgquist, Foldevi & 

Dahlström, 2005). Primärvård står för en större del av den totala kostnaden än vad som 

tidigare antagits. Sjukhusvistelse på grund av hjärtsvikt kan förebyggas och 

sjukhuskostnaderna kan minskas om en korrekt diagnos ställs och en optimal behandling 

enligt riktlinjer erbjuds (Agvall et al., 2005). När personer med nyupptäckt hjärtsvikt 

identifieras inom slutenvården eller inom primärvården, bör de få en remiss till 

hjärtsviktsmottagning för uppföljning. Efter utskrivning från sjukhuset ska patienter erbjudas 

ett tidigt återbesök inom två veckor till hjärtsviktssköterska på mottagning för uppföljning 

(Persson & Wikström, 2014).  

 

Hjärtsviktsvården kräver ett strukturerat omhändertagande där vården utgår från ett 

helhetsperspektiv (Rikssvikt, 2017). Enligt statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU) handlar strukturerat omhändertagande om bedömning, vårdplanering, behandling och 

uppföljning. I nuläget grundas den rådande vårdstrukturen i första hand på olika medicinska 

diagnoser och gynnar de patienter med få diagnoser och med stabil psykosocial behov. Äldre 

personer har ofta många olika diagnoser, många komplexa behov som kräver ett strukturerat 

omhändertagande där vården utgår från en helhetssyn samt inter- och multiprofessionell 

kompetens (SBU, 2013). Det krävs även en samordning av vården och kontinuitet genom hela 

vårdkedjan. Detta innebär ett nära samarbete mellan olika aktörer såsom slutenvården, 

primärvården och hemsjukvården men även mellan allmänläkare, hjärtsviktsköterskor, 

sjukgymnaster, kardiologer, apotekare, dietister, psykologer, palliativa vårdgivare samt 

socialarbetare (Persson & Wikström, 2014; Ponikowski et al., 2016).  

 

Hjärtsviktsmottagning 

Hjärtsviktsmottagning är en vårdmodell som startade första gången i Linköping 1990 för att 

sedan sprida sig över hela landet. Idag är det ungefär 10 procent av vårdcentralerna som 

bedriver en sådan mottagning och på de svenska sjukhusen finns i 80 procent av fallen en 

mottagning. Hjärtsviktsmottagningen bemannas av läkare, hjärtsviktssköterskor och det ska 

även finnas andra professioner som arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och psykologer 

kopplade till mottagningen (Dahlström, 2010). Syftet med hjärtsviktsmottagningar enligt en 

studie gjord av Jaarsma och Strömberg (2000) var att initiera och titrera upp läkemedel av 

ACE-hämmare under två till tre veckor. Idag titrerar hjärtsviktsköterskor inte bara ACE-

hämmare utan betablockerare och diuretika i samråd med läkare (Dahlström, 2010).  

 

Hjärtsviktssjuksköterskor erbjuder patienterna ett medicinskt, psykiskt och emotionellt stöd 

(Glogwska et al., 2015). De ser till att patienter får information om hjärtsvikt och behandling 

samt egenvårdsutbildning, vilket innebär att patienter får råd och information om att ändra 

sina levnadsvanor, vara uppmärksamma på symtom som viktökning, ökad dyspné och 

benödem samt ska kunna veta hur och när vårdpersonal ska kontaktas (Ponikowski et al., 

2016). Depression och kognitiv svikt kan ofta påverka personer med hjärtsvikt, vilket gör 

patienterna mindre följsamma i sin behandling. Det är viktigt att hjärtsviktssjuksköterskor 

uppmärksammar psykiska symtom samt involverar anhöriga och närstående och andra 

vårdpersonal och att vid behov erbjuda psykologiskt stöd (Ponikowski et al., 2016)  

 

Hjärtsviktsmottagning är ett koncept som leder till förbättrad livskvalitet, minskad mortalitet 

och morbiditet (Dahlström, 2010) men även till minskat behov av sjukhusinläggningar och 

därmed lägre sjukhuskostnader (Strömberg, Mårtensson, Fridlund, Levin, Karlsson & 
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Dahlström, 2003). Det finns dock lite evidens om vilka insatser som erbjuds i primärvården 

för personer med hjärtsvikt. Dessutom finns det få hjärtsviktmottagningar i landets primärvård 

(Mårtensson, Dahlström, Johansson, Lernfelt, Persson, & Willenheimer, 2009).  

 

Hjärtsvikt inom primärvården 

 

Primärvården som är en del av öppenvården ska enligt kapitel 2, 5§ i hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) sörja för grundläggande medicinisk behandling, 

omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte ställer krav på sjukhusens 

medicinska, tekniska resurser och kompetens, det gäller oavsett patientgrupper, ålder och 

sjukdomar.  

 

Ny svensk lagstiftning (SFS, 2017:612, kap. 1, § 1) som träder i kraft under 2018 kommer att 

ställa krav på samverkan mellan vårdaktörer. Målet för lagstiftningen enligt Åsberg, 

Hallonquist och Nilsson (2017) innebär att mer av hälso- och sjukvården ska förskjutas från 

slutenvård mot öppenvård samt en förkortning av vårdtider. Det ska finnas en fast vårdkontakt 

samt en samordnad individuell planering (SIP). Vårdplanering inför utskrivning vid 

slutenvården ska börja redan vid inskrivningen och patienten och dess anhöriga ska involveras 

och betraktas som en del av vårdprocessen.  

 

Nicholas, Hobbs och Taylor (2017) skriver att primärvården har ett holistiskt arbetssätt som 

gör att alla patienters medicinska problem kan behandlas, inte bara hjärtsvikt. Samtidigt anser 

Hagerman (2006) att patientens egenvårdsutbildning liksom farmakologiska behandling bör 

kunna införas och kontrolleras i primärvården. En studie som undersökte om 

hjärtsviktsmottagning med kontinuerlig uppföljning av hjärtsviktsköterska och läkare 

tillsammans med information, utbildning om hjärtsvikt och behandling enligt riktlinjer, hade 

positiva effekter på personer med hjärtsvikt i primärvården. Det visade sig att hjärtfunktionen 

förbättrades och sjukhusinläggningar och sjukhuskostnader minskade och därför 

rekommenderas hjärtsviktsmottagningar i primärvården (Agvall, Alehagen & Dahlström, 

2013). 

 

Personcentrerad vård 

 

En av sex kärnkompetenser som Svensk Sjuksköterskeförening anbefaller för alla 

professioner inom hälso- och sjukvården är personcentrerad vård. De andra är samverkan i 

team, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (Dahlborg 

Lyckhage, 2017). 

 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har beslutat att verka för att sprida kunskap om 

personcentrerad vård så att landsting och kommuner ska implementera ett personcentrerat 

arbetssätt i sina vårdverksamheter, vilket innebär en förändring mot personcentrerat vård 

(Göteborgs Universitet Centrum för personcentrerad vård, 2016). Samtidigt skriver Britten, 

Morre, Lydahl, Naldemirci, Elam och Wolf (2016) att personcentrerad vård alltmer 

förespråkas som ett nytt arbetssätt att använda i sjukvården, men det finns lite evidens hur det 

används i praktiken.  

 

Någon konsensus om vad personcentrerad vård är, finns det inte. I litteratur används olika 

termer som är besläktade med personcentrerad vård exempelvis patientcentrerad och 

individfokuserad vård. De gemensamma begrepp som återkommer i användning av dessa 

termer är exempelvis respekt, delat ansvar, allians, sociala relationer, kommunikation, hälsa 
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och välbefinnande med mera. Personcentrerad vård enligt Ekman och Norberg (2013) grundas 

på personalismens filosofiska grund vars kärnor är ömsesidighet, värdighet och vilja. I 

personcentrerad vård ses personen som en aktiv människa som har ett ansvar över sitt 

beteende, sina handlingar samt ses som en aktiv partner i sin vård och behandling samt i 

beslutsprocessen (Ekman et al., 2011). Det är angeläget att sätta personen framför sjukdom 

och att utgå ifrån att personen är en människa med känslor, behov, resurser och viljor (Ekman 

et al., 2011). Den definitionen av personcentrerad vård som detta arbete baseras på beskrivs 

av Göteborgs Universitet Centrum för personcentrerad vård (2017). 

 

Det finns tre hörnstenar i personcentrerad vård; patientberättelse, partnerskap och 

dokumentation. Patientberättelsen lägger grunden och initiering av partnerskap i vården. Den 

avspeglar personens symtom, sjukdomstillstånd och fångar personens lidande (Ekman et al., 

2011). Partnerskapet betraktas som ett teamarbete mellan patienten, närstående och 

vårdpersonal där sker ett utbyte av information och en delning av erfarenheter och delat 

beslutsfattande. Genom att utveckla partnerskapet kan patienter, ofta inklusive närstående och 

vårdpersonal uppnå gemensamma mål. Vidare ingår i partnerskapet inbördes respekt för 

varandras kunskap. Patienten är expert på sin livssituation och sjukdom, här kan även 

anhöriga vara en värdefull resurs och bidra med sin kunskap. Vårdpersonal anses vara expert 

på vård och behandling (Ekman & Norberg, 2013). Dokumentationen är för att skydda 

partnerskapet varför berättelsen och gemensamma mål ska dokumenteras i en hälsoplan samt 

föras in i patientens journal, vilket underlättar kontinuiteten i vården och ger transparens 

mellan patienter och vårdpersonal (Dudas, Olsson, Wolf, Swedberg, Taft, Schaufelberger & 

Ekman, 2012). 

 

Vidare är det viktigt att sjuksköterskan utgår från patientberättelsen, vilket utgör grunden för 

vården och behandlingen. Sjuksköterskan ska utgå från en helhetssyn och ha ett öppet 

förhållningsätt, vilket innebär att lyssna aktivt samt visa intresse och respekt. Personen med 

hjärtsvikt ska betraktas som en jämbördig partner och få ökat inflytande, här inkluderas även 

närstående (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Ekman och Norberg (2013) behöver 

personen få mer delaktighet, inflytande och makt.  I Patientlagen kapitel 1, 1§ (SFS, 

2014:821) ämnar all hälso-och sjukvård stärka och främja personens integritet, autonomi och 

delaktighet. Ulin, Olsson, Wolf och Ekman (2016) konstaterar att en personcentrerad vård 

som utgår ifrån personens resurser och betraktar patienter och dess anhöriga som en partner i 

vårdteamet och involverar dem i vårdplanering leder till förkortade vårdtider med flera dagar.  

 

Problemformulering 

 

Personer med hjärtsvikt har ofta inte enbart hjärtsvikt som ett sjukdomstillstånd utan kan ha 

flera sjukdomar. Detta förutsätter att hjärtsviktsvården ska utgå från en helhetssyn för att 

tillgodose personernas komplexa behov. Den nya svenska lagstiftningen, lagen om samverkan 

(SFS, 2017:612), då vården kommer att förskjutas från slutenvård mot öppenvård, medför ett 

ökat ansvar för öppenvården samt även att personens delaktighet i vården ska ökas. 

Personcentrerad vård och konceptet med hjärtsviktsmottagning har visat sig främja och 

förbättra personernas delaktighet samt minska kostsamma återinläggningar. Det finns dock 

lite evidens om hur vård ur ett personcentrerat perspektiv används i primärvården. Denna 

studie kan tillföra ny kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat 

med personer med hjärtsvikt i primärvården. 

 

 



 

6 

 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat med personer 

med hjärtsvikt i primärvården. 

 

METOD 

 

Ansats och design 

 

För att svara mot det uppsatta syftet av sjuksköterskors erfarenheter var det i denna studie 

lämpligt att använda en kvalitativ ansats. Polit och Beck (2017) anser att en kvalitativ ansats 

ämnar belysa människors inneboende komplexitet och att sanningen existerar i flera olika 

människors livsvärldar. Den kvalitativa ansatsen ämnar även att studera människors upplevda 

erfarenheter av ett fenomen för att förstå innebörden och nå insikten om ett fenomen 

(Henricson & Billhult, 2012). För att kunna fånga sjuksköterskornas erfarenheter var en 

deskriptiv design ett lämpligt val. Enligt Polit och Beck (2017) ämnar en deskriptiv design 

utforska människors upplevelser och erfarenheter samt att beskriva ett fenomen precis som 

det är. Datainsamling genomfördes med semistrukturerade intervjuer i enlighet med Polit och 

Beck (2017), vilket gav deltagarna möjlighet att med egna ord berätta om det ämne som 

berördes. 

 

Urval 

 

Ett ändamålsenligt urval användes där sjuksköterskornas som hade erfarenhet av det 

studerade fenomenet valdes ut. Enligt Polit och Beck (2017) ämnar ett ändamålsenligt urval 

hitta en specifik grupp som är representativ för det studerade ämnet och dess syfte. Därutöver 

valdes ett bekvämlighetsurval i relation till hur intervjuer genomfördes. Polit och Beck (2017) 

anser att bekvämlighetsurval är det som ligger nära till hands för forskaren och kan ha 

ekonomisk betydelse. Vid svårigheter att hitta lämpliga deltagare som hade den efterfrågande 

erfarenheten kombinerades bekvämlighetsurvalet med ett snöbollsurval. Polit och Beck 

(2017) beskriver att ett snöbollurval är en typ av bekvämlighetsurval, där en tidigare vald 

deltagare sprider vidare information om studien till andra nya lämpliga deltagare som har 

erfarenhet inom ämnet. I denna studie var det bland annat en tillfrågad verksamhetschef som 

gav tips till författarna att hitta lämpliga deltagare. 

 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor som arbetade vid hjärtsviktmottagningar inom 

primärvården och hade erfarenhet av att arbeta personcentrerat med personer med hjärtsvikt. 

Eftersom mottagningar som tog hand om personer med hjärtsvikt kallades olika i 

primärvården exempelvis hjärtsviktsmottagning, mottagning för hjärt-och kärl och 

hjärtsviktsteamet, beslutade författarna att inte exkludera någon mottagningsform i 

primärvården. Sjuksköterskor som ingick i inklusionskriterier var från olika åldrar, från båda 

könen samt från olika orter. Längden på erfarenhet definierades inte eftersom författarna 

ansåg att studiesyftet även kunde besvaras av en nyanställd sjuksköterska med erfarenhet i det 

specifika ämnet. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som arbetade med personer med 

hjärtsvikt på mottagningarna i slutenvård. Sjuksköterskor som inte kunde delta under angiven 

tid, februari 2018, exkluderades. 

 

De valda deltagarna tjänstgjorde på olika mottagningar inom hjärtsvikt till exempel var 

fyra deltagare från Östra Svealand, två var från Småland och en var från Norrland. Alla 

sjuksköterskorna var kvinnor, den yngsta var 31 år gammal och den äldsta 62 år (median var 
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50 år). Alla sex deltagarna var distriktssköterskor, varav en hade doktorand i omvårdnad och 

den sjunde deltagaren var intensivsköterska. Deras erfarenheter av att arbeta på 

hjärtsviktsmottagning varierade mellan 6 år och 15 år (median var 8 år). De valda deltagarna 

ansåg sig själva arbeta personcentrerat. Personcentrerad vård ingick antingen i deras 

distriktssköterskasutbildning och eller hade de inhämtat kunskap av personligt intresse 

exempelvis från Vårdförbundet eller Svensk Sjuksköterskeförening. 

 

Datainsamling 

 

För att nå målgruppen gjorde författarna en sökning”1177 vårdguiden”, landets samlingsplats 

för information och tjänster inom vård och hälsa, med syfte att först hitta mottagningar i 

primärvården som arbetade med personer med hjärtsvikt och därefter började sökandet efter 

potentiella deltagare. Sedan gjordes även en sökning på Rikssvikt, ett nationellt 

kvalitetsregister för hjärtsvikt och på andra länkar för att få information eller tips på vilka 

hjärtsviktmottagningar i primärvården i landet som arbetar personcentrerat.  

 

Innan studien påbörjades kontaktades totalt tolv verksamhetschefer först via mail med 

information om att studien planerades och därefter via brev. Brevet, som skickades med 

internpost till de berörda verksamhetscheferna, innehöll informationsbrev och förfrågan om 

tillstånd att genomföra studien (Bilaga 1) och ett svarskuvert. Några dagar senare skickades 

en påminnelse till verksamhetscheferna via e-post varpå ett beslut om tillstånd delgavs 

författarna. Av de tolv verksamhetschefer gav sju sitt tillstånd och skickade även skriftliga 

medgivanden åter till författarna samt lämnade författarnas e-mailadress vidare till de 

potentiella deltagarna. Bortfallet blev då fyra och en anledning till detta var tre uteblivna svar 

från de tillfrågande. Dessutom kunde en manlig deltagare inte delta på grund av tidsbrist. Av 

de kontaktade sjuksköterskorna var det sju deltagare som visade sitt intresse att delta i 

studien. Ett brev skickades därefter till deltagarna med forskningspersonsinformation (Bilaga 

1) och ett svarskuvert. Överenskommelse om tid och plats för intervjuer skedde via e-mail 

eller telefon.  

 

Intervjuguide 

Författarna använde sig av en semi-strukturerad intervjuguide som utformades i enlighet med 

Polit och Beck (2017), vilket innebär att det specifika ämnet behöver täckas in med möjlighet 

att ställa sonderingsfrågor. De huvudfrågor som ställdes var öppna frågor (Bilaga 2) och 

sonderingsfrågor gav möjlighet att följa upp deltagarnas tankegångar. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) tillåter semistrukturerade intervjuer intervjupersoner att med egna ord 

beskriva sina upplevelser och erfarenheter samt fritt berätta utifrån ett specifikt ämne. 

Intervjuerna avslutades med en fråga till deltagarna om de hade något att tillägga, vilket 

ytterligare gav synpunkter om det studerade ämnet. 

 

En av författarna utförde en pilotintervju med en sjuksköterska via telefon i enlighet med 

Gillham (2008). Syftet med pilotintervjun var att testa utrustningen som användes vid 

inspelning och att undersöka om frågorna var lättförståeliga samt att eventuellt förbättra och 

justera intervjuguiden, vilket författarna gjorde. Pilotintervjun i denna studie redovisades inte 

i resultatet eftersom den inte uppfyllde studiens inklusionskriterier. 

 

Genomförande av intervjuer 

Datainsamlingen genomfördes i februari 2018 där sex telefonintervjuer och en individuell 

intervju utfördes. Telefonintervjuerna genomfördes var och en för sig, vilket innebar en 

författare utförde två intervjuer medan den andra utförde fyra intervjuer. Den sjunde intervjun 
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genomfördes gemensamt på deltagarens arbetsplats i Småland. Alla intervjuer ägde rum under 

arbetstid och genomfördes i ett rum fritt från allt ljud som kunde störa inspelning. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobilenhet och pågick mellan 20-60 minuter 

(median 53 minuter).  

 

Varje intervju inleddes först med att författarna kort presenterade sig, detta för att skapa en 

avslappnad stämning. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är första minuterna avgörande i 

mötet mellan forskare och deltagare, det bidrar till en positiv känsla under intervjun och får 

deltagarna att delge sina erfarenheter. Deltagarna i denna studie gavs information kring 

studien, om frivillighet att delta i denna studie och konfidentialiteten samt duration av 

intervjutid och inspelningsinstrument (Bilaga 1). Därefter tillfrågades de om de hade några 

frågor eller funderingar innan intervjun inleddes. Deltagarna som deltog i telefonintervjuerna 

skickade ett skriftligt godkännande åter till författarna, medan den sjunde deltagaren lämnade 

sitt skriftliga samtycke i samband med intervjutillfället. 

 

Dataanalys 

 

Transkribering 

Transkriberingen påbörjades samma dag som intervjuerna gjordes. Författarna transkriberade 

tre respektive fyra intervjuer var. De transkriberande texterna avidentifierades och fick en kod 

för att säkerställa konfidentialiteten. Författarna lyssnade på alla de transkriberande texterna 

och läste dem samtidigt ett antal gånger. Syftet med detta var dels för att kontrollera att 

inspelad intervjumaterialet var korrekt transkriberat och dels för att komma närmare texten. 

Enligt Polit och Beck (2014) påbörjas analysen parallellt med transkriberingen. Författarna 

skickade också de transkriberade intervjuerna till deltagarna om de ville utföra några 

justeringar eller tillägg i enlighet med Gillham (2008).  

 

Analys 

Författarna använde sig av en kvalitativ innehållsanalys med fokus på det manifesta innehållet 

och med en induktiv ansats i enlighet med Lundman och Graneheim (2012). Den kvalitativa 

innehållsanalysen är ett sätt att identifiera variationer avseende skillnader och likheter i ett 

textinnehåll och en induktiv ansats innebär att forskaren förutsättningslöst analyserar text som 

kommer ifrån informanternas berättelser om sina erfarenheter och upplevelser. Att fokusera 

på det manifesta innehållsanalysen innebär att forskaren utgår ifrån det uppenbara i texten vid 

innehållsanalysen (Lundman & Graneheim, 2012). 

 

Analyserna av intervjuerna genomfördes först enskilt för att därefter genomföras gemensamt. 

Det innebar att författarna var och en för sig läste det nedskrivna intervjumaterialet i sin 

helhet ett flertal gånger för att fånga vad som stod i texten. Enligt Polit och Beck (2017) 

behöver forskaren komma närmare sin text för att kunna komma åt den befintliga kontexten. 

De meningsbärande enheterna som motsvarade studiens syfte identifierades för att sedan 

kondenseras, göras kortare men med bevarad innebörd för att slutligen benämnas med koder. 

Författarna jämförde koderna med varandra med hänsyn till likheter och skillnader i texten. 

Liknande koder samlades under subkategorier som slutligen indelades i huvudkategorier och 

nedan följer ett exempel på processanalysen. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod subkategori Kategori 

…man skapar en 

relation, det blir 

inte så att det är 

en sjuksköterska 

och en patient, 

utan nu är det två 

personer där den 

ena har en 

sjukdom, som den 

andra ska försöka 

hjälpa till… så att 

man blir lite 

jämbördig… det 

blir ett samtal helt 

enkelt 

 Skapa en 

relation mellan 

två personer, 

blir jämbördig, i 

ett samtal 

Relation Vårdrelation 

 

Aspekter i mötet 

med patienten  

Utgå ifrån var 

patienten befinner 

sig …något som 

man jobbar med 

hela tiden för att 

patienten ska 

kunna bli delaktig 

och kunna ta 

beslut 

Utgå ifrån 

patienten, jobba 

med patientens 

delaktighet, 

patienten ska 

kunna ta beslut 

Patientens 

delaktighet 

Främjande av 

patientens 

delaktighet 

 

Patientens 

delaktighet 

sen jobbar vi 

väldigt… eh, … 

mycket med 

sambesök också, 

där precis som jag 

sa att 

sjukgymnasten är 

med… men även 

också att jag och 

läkaren har en hel 

del sambesök med 

patienten och 

anhöriga… och 

ibland också 

något hembesök 

om patienten har 

svårt att ta sig 

hit… eh,… så det 

är väldigt 

teambaserat för 

varje patient…s… 

ehh, behov…  

sambesök, med 

sjukgymnast 

men även 

sjuksköterska 

och läkare har 

en del sambesök 

med patienten 

och anhöriga. 

Team för 

patientens 

behov 

Team 

 

Teamarbete 

 

Personcentrerad 

vård som 

teamarbete  
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Efter varje 

telefonsamtal och 

efter varje besök, 

dokumenterar vi i 

journalen... Eh, 

och så har vi ju 

även ett… 

kvalitetsregister 

Efter 

telefonsamtal 

och besök 

dokumenteras i 

journalen 

Dokumentation Dokumentation 

som stöd för 

personcentrerad 

vård 

Journalföringens 

betydelse för 

personcentrerad 

vård 

 

Vid redovisning av resultatet valde författarna att använda sig av citat från deltagarnas 

intervjuer och dessa markerades med kursiv stil. På vissa citat hade författarna valt att skriva 

tre punkter följdes med två snett sträck, (…//…), dels för att förkorta citat och dels ta bort 

talspråk och känslouttryck. 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

All forskning ämnar bidra med ny kunskap och forskaren behöver visa hur sanningsenligt och 

trovärdigt resultatet/forskningen är (Lundman & Graneheim, 2012). Inom kvalitativ forskning 

används koncept som trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet för att beskriva kvaliteten 

av en studie (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa koncept betraktas som 

kvalitetsindikatorer inom kvalitativ design (Wallengren & Henricson, 2012). För att få 

trovärdighet samt tillförlitlighet i resultatet redovisas forskningsmetoden stegvis och så 

grundligt som möjligt. För att resultatet av studien ska kunna överföras till en annan grupp bör 

forskaren tydligt redogöra hur studien är planerad och genomförd (Graneheim & Lundman, 

2004).  

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Ett arbete på avancerad nivå är inte tillståndspliktigt (Vetenskapsrådet, 2017) vilket innebar 

att ingen ansökan till forskningsetikkommittén lämnades. Däremot inhämtades ett muntligt 

och skriftligt tillstånd från verksamhetscheferna innan datainsamlingen inleddes. I denna 

studie följdes de fyra etiska forskningskraven, vilka enligt Vetenskapsrådet (2017) innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Utgångspunkten för forskningsetiska övervägande innebär också att ingen deltagare ska 

utsättas för fysisk eller psykisk skada eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Deltagarna deltog efter informerat samtycke i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). Detta 

innebar att deltagarna gavs muntlig och skriftlig information om syfte med studie, 

tillvägagångssättet och kontaktuppgifter till författarna (Bilaga 1). Deltagarna informerades 

också om att deras medverkan var frivilligt och att de kunde dra sig ur studien om så 

önskades, utan att lämna någon förklaring. De sex deltagarna, som deltog i telefonintervjuer, 

skrev under ett informerat samtycke, den sjunde deltagaren lämnade sitt skriftliga samtycke i 

samband med intervjutillfället. I enlighet med Vetenskapsrådet (2017) behandlades alla 

uppgifter på ett sådant sätt att ingen obehörig person skulle ha tillgång till dem. Deltagarnas 

identitet kom att skyddas utifrån god forskningssed vilket innebar en avkodning av 

personuppgifter samt att inspelat material kom att behandlas konfidentiellt. Detta kallas enligt 

Vetenskapsrådet (2017) för konfidentialitetskravet. Intervjumaterialet bevarades och 

ljudinspelningarna inlåstes med en hemlig kod så att ingen obehörig kom åt dem. 

Intervjumaterialet avidentifierades för att minimera risken att deltagarnas namn eller 

arbetsplatser identifieras. Med hänsyn till nyttjandekravet kom insamlad data att enbart 
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användas för studiens ändamål. Författarna erbjöd deltagarna att ta del av resultatet som de 

har rätt till och enligt Vetenskapsrådet (2017) får resultatet inte användas mot deltagarnas 

vilja av exempelvis sociala myndigheter. 

 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier och åtta subkategorier, se tabellen nedan. 

 

Tabell 2. Subkategorier och huvudkategorier. 

Subkategorier Huvudkategorier 

Personen i centrum 

Vårdrelation 

Patientens berättelse 

Tid och utrymme för patienten 

 

 

Aspekter i mötet med patienten 

 

Främjande av patientens delaktighet 

Respekt för patientens medbestämmande 

 

Patientens delaktighet  

 Personcentrerad vård som teamarbete 

Dokumentation som stöd för 

personcentrerad vård 

Journalsystem som hinder för 

personcentrerad vård 

Journalföringens betydelse för 

personcentrerad vård 

 

Aspekter i mötet med patienten 

 

I resultatet framkom sjuksköterskornas beskrivningar och tankar kring mötet med personer 

med hjärtsvikt. De aspekterna som lyftes fram var att sätta personen i centrum, att skapa en 

vårdrelation och att få fram patientens berättelse samt att ge utrymme och tid i mötet med 

patienten.  

 

Personen i centrum 

Sjuksköterskorna beskrev att i mötet med patienten utgick de från patientens livsvärld och var 

patienten befann sig. Det var hela tiden patienten i centrum. Detta innebar att patienten själv 

fick uttrycka sina tankar och idéer kring sin hälsosituation och sin behandling. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att samarbeta med patienten och dennes anhöriga 

för att komma fram till en gemensam plan. Tidigare var det ofta olika professioner som 

beslutat och bestämt vad som var bäst för patienten, nu hade patienten en tydligare roll.  

 

”hela vårdcentralen jobbar ju på det sättet och… jobba i team… tänka person 

och inte patient… det är som en röd tråd genom hela verksamheten”  

 

I resultatet framkom även att landstinget uppmanade att centrera vården kring den enskilde 

personen. Patienten skulle få mer inflytande och mer ansvar över sin vård och behandling. 

Detta gällde inte bara patienter med hjärtsvikt utan alla patientgrupper till exempel patienter 

med diabetes och demens. 
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”… landstinget nu överlag … värdesätter den här personcentrerad vården 

…//… det kommer att bli mer och mer att man ska använda sig av 

personcentrerad vård speciellt när vi tar över mer och mer från sjukhusen…”  

 

Flera av sjuksköterskorna beskrev att centrera vården till individen innebar att varje patient 

var unik och hade olika behov och resurser. De berättade att ta hand om personer med 

hjärtsvikt var individuellt vilket innebar att vissa patienter bara behövde komma en gång per 

år medan andra patienter kanske behövde komma en gång i månaden. Många av 

sjuksköterskorna beskrev att det var patienten som styrde samtalet under besöket och att de 

anpassade sig efter patientens behov och viljor. Sjuksköterskorna lyssnade in vad patienten 

själv hade för kunskap och mål med behandlingen och de anpassade därefter råden och 

informationen efter det som var viktigast för patienten. Det var inget de kunde känna av på en 

gång utan ibland krävdes flera besök. 

 

”… jag har inget schema och hur besök ser ut utan jag anpassar mig väldigt 

mycket efter patienterna utefter deras behov … ”  

 

Vårdrelation 

Sjuksköterskornas beskrev att i mötet med patienten var det först och främst att etablera en 

kontakt, bygga en förtroenderelation. Detta möjliggjordes i de inledande regelbundna 

kontakterna när upptitrering av läkemedel gjordes. Sjuksköterskorna strävade efter att lära 

känna patienten, vem personen var, vilken bakgrund hen hade, personens intresse och arbete. 

Det var oerhört viktigt att inte fastna i själva sjukdomstillståndet och inte enbart samtala om 

hjärtsvikt utan möta patientens övriga behov. När en bra kontakt med patienten hade 

etablerats innebar det i regel att sjuksköterskorna kände patienten väl och även ibland dennes 

anhöriga. Dessutom var det lättare att gå in på frågor som var lite svåra att ta till sig vid det 

första besöket. Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att möta patienten på samma nivå 

vilket innebar att sjuksköterskorna inte hade ett övertag och att patienten inte kände sig i 

beroendeställning. Sjuksköterskorna och patienten skulle vara jämbördiga så att patienten 

skulle må bättre.  

 

”... man skapar en relation, det blir inte så att det är sjuksköterska och en 

patient, utan nu är det två personer där den ena har en sjukdom, som den andra 

ska försöka hjälpa till lite, det blir på ett annat sätt då… så att man blir lite 

jämbördig… sitter mitt emot varandra lite bekvämt och pratar lite... det blir ett 

samtal helt enkelt” 

 

Det var viktigt att skapa en relation som byggde på en öppen dialog, samspel och ett lugnt 

samtalsklimat tyckte sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna underströk vikten av att visa respekt 

för patientens uttryck och synpunkter och planera vården utifrån patientens behov, resurser 

och önskemål. Det gällde att ha en öppen hållning som präglades av intresse och respekt för 

patienten och aktivt lyssna på dennes berättelse. 

 

”… om man tar tiden att lyssna på patienten, så får man ju så mycket 

information… man måste vara intresserad av vad de har att berätta och vad de 

säger och fråga vidare… då blir de ju att de öppnar sig…” 

 

Sjuksköterskornas målsättning var att förbättra patienternas livskvalitet och skapa trygghet så 

att patienterna blev självständiga. Deras utmaning var att patienter i första hand skulle vända 

sig till hjärtsviktsmottagningen vid försämring, därför var det viktigt att patienterna skulle 
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förstå egenvårdsaktiviteten. Det framkom i resultatet att tidigare hade vissa patienter varit 

längre perioder inneliggande i slutenvården eller ofta besökt sjukhuset på grund av försämring 

i sin hjärtsvikt. Sjuksköterskorna ansåg att mycket skulle kunna göras i primärvården och att 

specialiserad sjukvård hade andra uppgifter. Det fanns stora risker med att åka in på sjukhuset 

till exempel infektioner och fallskador. Detta beskrevs som: 

 

”Det är den typen av relation jag menar som kan, förhindra att de skyndar sig 

iväg till akuten när det är jobbigt… sen ska de självklart dit om det blir 

jättejobbigt… men att dom… förhoppningsvis har hört av sig till oss innan det 

blir allt för besvärligt…”  

 

Sjuksköterskorna beskrev att ibland fanns patienter som inte ville fatta egna beslut om sin 

egenvård, de ville istället ha råd och information om de egenvårdsåtgärder som de behövde 

vita. När ett förtroende byggdes upp, blev det lättare för patienterna att ringa till 

hjärtsviktsmottagningen när de kände sig sämre. De täta kontakterna som möjliggjordes i 

början av läkemedelsupptitrering resulterade i att en bra kontakt med patienterna erhölls samt 

en grund för en nära relation skapades. 

 

”möjligheten att ge dem ganska många tider i början, jag tror att det vinner 

man på… för då har man skapat en grund för att patienten, och för anhöriga att 

stå på, då vet dom, själv vad de ska göra… de här kontrollerna … 

observationerna det kan ju göras hemma” 

 

De flesta sjuksköterskorna beskrev att man var den person som patienten hade mest kontakt 

med. Patienten vände sig ofta till dem även i situationer där det inte handlade om hjärtsvikt. 

De kunde då lotsa patienten till rätt vårdinstans för dennes behov och besvär. 

 

Patientens berättelse 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna utgick från en helhetssyn, vilket innebar att de inte 

bara fokuserade på hjärtsvikten utan på hela människan. De strävade inte bara efter att 

tillgodose det fysiska och medicinska utan också sociala, psykiska, andliga och även 

existentiella behov. Sjuksköterskorna beskrev att de lät patienten berätta om sin hjärtsvikt och 

sin situation och genom detta fick de ett helhetsperspektiv kring patientens symtom och 

mående. Genom att utgå från en helhetssyn av patienten fick sjuksköterskorna en bred bild av 

personen och det blev lättare att planera, stötta och erbjuda vårdinsatser. Sjuksköterskorna 

beskrev att de utgick från patientens berättelse som kom fram genom att sjuksköterskorna inte 

bara ställde statiska eller specifika frågor utan också öppna frågor. Ett exempel på specifika 

frågor kunde vara olika symtom som bensvullnad, andfåddhet, hosta, tilltagande trötthet. Vid 

varje besök kunde det framkomma nya berättelser som sjuksköterskan inte visste om och 

genom patientens berättelse framträdde en helhetsbild av personen och många gånger kunde 

det vara att de kom in på sjukdomen.  

 

”… man får inte bara fokusera på hjärtsvikten, utan man frågar ju hur mår dom 

och sen, leder ju det vidare till man kan ju bestämma sig för att man bara frågar 

efter det som rör hjärtsvikten, och bara vara intresserad av det, men så kan, så 

jobbar inte jag, utan man… försöker ju hjälpa dem med alla olika delar vid 

besöket…”  

 

Många av sjuksköterskorna beskrev att de använde sina sinnen till exempel titta, lyssna för att 

få fram patientens symtom. Frågor som de ställde till patienten handlade således inte bara om 
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symtom. Det var viktigt att låta patienten berätta sin berättelse där framkom patientens 

mående, känslor, synpunkter och kunskapsnivå om sjukdom och behandling, förmågor, 

resurser, behov samt önskemål. 

 

”…det är patienten som är expert på sig själv… det kan jag aldrig 100 

procentig alltså känna eller förstå eller så utan det är ju utifrån patientens 

berättelse som sagt…”  

 

För att få fram patientens berättelse använde sig flera sjuksköterskor av en checklista som det 

egna sjukhuset hade tagit fram samt kvalitetsregister. Andra sjuksköterskor använde sig ofta 

av kvalitetsregister. Fokusen låg på att ta reda på vem den här personen var, hans eller hennes 

bakgrund, arbete, resurser, livskvalitet i stället för att fastna på sjukdomen. Kvalitetsregister 

och checklistan användes bara som ett verktyg i samtalet för att samla in så mycket 

information som möjligt.  

 

”det här ligger bara som en grund… det här med kvalitetsregister och det är 

därför att man försöka ta upp ungefär samma saker med varje patient sedan 

varje patient är unik på sitt sätt, så det ju inte bara ja och nej frågor utan det är 

mera öppna frågor att de får berätta… om deras liv” 

 

När patienten hade beskrivit sin berättelse strävade sjuksköterskorna efter att tillmötesgå 

patientens behov och erbjuda vårdinsatser samt råd och information. Patientens berättelse 

utgjorde en grund för den gemensamma bedömningen av patientens vård och behandling. 

Dessutom beskrev många av sjuksköterskorna att de i tillägg till patientens berättelse samlade 

in andra parametrar som viktkontroll, puls, blodtryckskontroll, EKG, blodprover samt 

patientens hälsostatus. Patientens berättelse tillsammans med dessa medicinska och 

omvårdnadsvariabler utgjorde grund för en helhetsbedömning och styrde hur planen och 

uppföljning skulle bli. Vidare fanns det patienter som inte kunde uttrycka sig och ibland la 

sjuksköterskor mycket arbete för att lära känna sin patient, men ibland erbjöds vårdinsatser 

som fanns utifrån sjuksköterskornas bedömning.  

 

Tid och utrymme för patienten  

I resultatet framfördes att personer med hjärtsvikt inte fick samma utrymme, samma fokus, 

resurser och samma struktur i vården som andra patientgrupper exempelvis patienter med 

diabetes eller astma. Samtidigt kunde sjuksköterskan känna ibland att från professionens sida 

av olika anledningar fanns en tidsbrist och att mötena blev lite för korta. Patienterna fick 

ingen riktig chans att beskriva sin situation och sina synpunkter. De korta besöken medförde 

att det kunde vara svårt hinna lyssna in personens och anhörigas uttryck, önskningar, tankar 

och idéer.  

 

”vården som helhet gör att vissa patientgrupper får lite svårare att få utrymme 

därför att, det inte är samma kontinuitet… det är en snabb omsättning på 

läkarsidan ibland…”.  

 

Vidare framkom i resultatet att de allra flesta patienter med hjärtsvikt var i 80- och 90- 

årsåldern och många gånger hade andra tunga diagnoser till exempel KOL. Sjuksköterskorna 

gick därför varsamt fram och tog tid på sig när de titrerade upp läkemedel vilket medförde att 

det blev många besök. För varje gång som patienterna kom på återbesök så kunde 

sjuksköterskorna göra en uppföljning och höra efter om hur det hade fungerat med mediciner 

och eventuella biverkningar med mera. Det var viktigt att det skulle finnas utrymme och tid 
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för samtal vilket medförde att mycket hann diskuteras, samtidigt som en mångsidig bild av 

patienten erhölls.  

 

”… det ska finnas utrymme för patienten…//…oftast är det… sker och ting som 

inte har med hjärtsvikten att göra… heller… och det är lite därför… jag bokar 

en timme för att kunna bena ut andra medicinska… åkommor som de ofta har en 

lista med sig…”  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de ägnade väldigt mycket tid åt att informera patienten och även 

anhöriga när de var med under besöket. De informerade om hjärtsvikt samt gav 

egenvårdsundervisning i syftet att skapa trygghet och förtroende så att patienterna skulle höra 

av sig i tid innan de blev sämre i sin svikt. Mottagningar ökade tillgängligheten genom att ha 

ett direkt nummer till sjuksköterskor eller att använda telefonväxeln på vårdcentralen där 

meddelande kunde lämnas så att sjuksköterskan kunde ringa tillbaka till patienten när tillfälle 

gavs. En av de intervjuade sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att skapa dessa snabba 

direktvägar speciellt för äldre patienter med viss funktionsnedsättning som till exempel 

hörsel- och synnedsättning. Vidare underströks vikten av att sjuksköterskorna och övrig 

vårdpersonal inte skulle visa stress i mötet med patienterna. 

 

Patientens delaktighet 

 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att patienten skulle få information och kunskap 

om sin sjukdom och behandling. Syftet var att patienten skulle vara delaktig i sin egenvård 

och vara följsam till medicinering. Under denna kategori beskrevs vikten av att främja 

patientens delaktighet samt att respektera patientens medbestämmande.  

 

Främjande av patientens delaktighet 

Sjuksköterskorna beskrev att de försökte vid besöken läsa av om patienten var motiverad att 

göra någon förändring eller mottaglig för information. Genom att lära känna patienten och 

vad den hade för behov, viljor, eller kunskap om sjukdom och behandling samt förväntningar 

med besöket, gick det lättare att hjälpa. Målet var att patienten blev delaktig och förstod 

vikten av egenvård samt kunde fatta egna beslut, vilket gjorde att de blev trygga och mådde 

bra. 

 

”Så förstår de vikten av egenvården… de märker ju själva snart att de blir 

trygga med att de kan själva, de vet… vad hjärtsvikt är och de vet vad 

läkemedlen gör… de vet vad de ska göra om de ökar i vikt, om de blir mer 

andfådd, eller svullna om underbenen… och det gör ju att de får lite… 

självkänsla och de blir trygga”  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de fanns som ett stöd för patienten och genom att låta patienten 

berätta om sina problem och tänka själv samt fatta egna beslut, ökades patientens delaktighet. 

Ett konkret exempel på detta var att näringsproblematik illustrerades enligt följande: 

 

”vi går igenom vad patienten äter… på ett besök till exempel … eftersom du… 

vi nu kommit fram… du äter för lite… finns det någonting du… som du kan 

lägga till frukosten är det någonting du tycker om som du kan tänka dig… 

patienten får själv ta beslutet då känns det mer som att de kan uppnå det när de 

själv får besluta att de ska lägga till ett ägg än jag säger du ska lägga ett ägg 

tex då har jag gjort patienten delaktig  och mer motiverad  men det här klarar 
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jag av som patienten själv  om jag lägger till ett ägg  så får jag in mer  näring  

mer mat till exempel”  

 

Många av sjuksköterskorna beskrev att de använde sig av en så kallad Teach Back metod 

(TB) i egenvårdsundervisning för att få patienten delaktig, trygg samt förstå den information 

som erbjöds. Patienten fick själv återberätta det som sjuksköterskorna informerat om under 

besöket. Om det visade sig att patienten inte tog till sig den informationen då bokades ett nytt 

återbesök. Flera sjuksköterskor beskrev att det handlade mycket om upprepning av 

information för att patienten skulle kunna förstå sin sjukdom och behandling. Många av 

sjuksköterskorna beskrev att egenvård inte fungerade för alla och det kunde vara olika orsaker 

som låg till grund för detta till exempel nedstämdhet, kognitiv svikt och trötthet. Då var det 

viktigt med planerad uppföljning med tätare besök. Om patienten hade anhöriga var det 

angeläget att de var med på besöken. Anhöriga utgjorde en viktig resurs för att de kände 

patienten och kunde motivera och hjälpa patienten i hemmet, beskrev sjuksköterskorna. Dock 

var det viktigt att inhämta patientens samtycke för att involvera anhöriga. Vidare beskrev 

många av sjuksköterskorna att ”yngre äldre” var mer mottagliga, mer motiverade, mer 

delaktiga och hade mer resurser än äldre. Sjuksköterskorna brukade i dessa fall ge en mer 

ingående information om hjärtsvikt och behandling till dessa ”yngre äldre” patienter medan 

till de ”äldre äldre” gavs grundinformation. 

 

”det kan ju vara en person som är ganska ung, person som man märker kan ha 

mycket resurser där de om kanske bara behöver motiveras till det… //…och så 

kan man ha en äldre person som kanske behöver ha mycket mer stöttning och att 

man kanske fiska lite mer och så… och … hjälpa dem lite mer på traven…”  

 

För att stödja patientens egenvårdsförmåga brukade sjuksköterskorna ge enkel och muntlig 

information i början. Sjuksköterskorna lämnade ut skriftlig information om hjärtsvikt, de gick 

även igenom den aktuella medicinlistan samt lämnade ut en utskrift av den med syfte att 

stärka patientens delaktighet. Sjuksköterskorna uppmanade patienter att läsa igenom den 

skriftliga informationen inför nästa återbesök. På så sätt när patienten visste att det skulle 

följas upp då blev det också en motivation att de skulle prova att göra det som hon och 

patienten kom överens om, en av sjuksköterskorna beskrev det som: 

 

”… då brukar säga är det någonting du funderar kring utefter jag har sagt eller 

vad som står i broschyren så skriv ner det och tar med de frågorna...”   

 

Många av sjuksköterskorna berättade att de använde sig av andra utbildningsmaterial som en 

datorbaserad utbildning. De patienter som ofta hamnade på sjukhus och inte klarade av sin 

egenvård kunde erbjudas eller skrevs ut en Optilogg som var en läsplatta och en våg. Det var 

ett sätt att få patienten att vara delaktig och ta mer ansvar över sin egenvård. Vid försämring 

skulle patienten ta kontakt med hjärtsviktsmottagning för att få hjälp och råd.  

 

Respekt för patientens medbestämmande 

Sjuksköterskorna beskrev att det fanns patienter som inte ville följa läkarens ordinationer och 

ville avstå från utredningar, behandlingar och ibland inte ville ha information om ordination, 

medicin eller sjukdom. Dock försökte sjuksköterskorna att samla in information för att veta 

om personen hade förstått information och de olika behandlingsalternativen. Det var viktigt 

att förstå om det fanns skäl till patientens dåliga följsamhet till medicinering och försöka 

tänka runt patientens situation, om patientens försämring kunde bero på exempelvis 

biverkningar, om patienten inte förstått information eller inte förstått vikten att ta sina 
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mediciner. Ibland kunde det visa sig att patienten var nedstämd vid det tillfället men när 

sjuksköterskan träffade patienten längre fram ändrade patienten sig och ville prova något av 

de erbjudna alternativen. Sjuksköterskorna underströk vikten av att lyssna på patienten och 

inte tvinga patienten till något och det gällde att ha en öppen dialog med patienten och 

respektera patientens självbestämmande. 

 

”… inte vill nån viss typ av medicinsk behandlingen men att då att man… 

försöker samla in informationen så att man vet att personen har förstått de olika 

alternativen… och att vi om vi säger jag kan inte heller bestämma över en 

person utan det är ju som vi träffas på lika nivå”  

 

Personcentrerad vård som teamarbete 

 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att arbeta i team runt patienten och att se 

patienten och dennes anhöriga som en del i teamet. I resultatet framkom att hjärtsviktsteamet 

kunde se olika ut beroende på hur det var organiserat. Vissa hjärtsviktsmottagningar 

bemannades av en eller två sjuksköterskor, en läkare, en fysioterapeut, medan vid andra 

hjärtsviktsmottagningar kunde även en kurator eller psykolog samt dietist ingå i teamet. 

Teamet tog hjälp och samarbetade med andra professioner exempelvis kardiologerna på 

sjukhuset, diabetessjuksköterskor, Astma-KOL- sjuksköterskor, sjuksköterskor i 

hemsjukvården, vårdpersonal i hemtjänsten. I teamet ingick även anhöriga och patienten. För 

patienter som inte kunde komma till hjärtsviktsmottagningen gjorde teamet ett hembesök och 

ibland ett sambesök. På en av hjärtsviktsmottagningarna gjordes det vid behov sambesök där 

hjärtsviktssköterska, läkare ibland även fysioterapeuten träffade patienten i hemmiljö. 

 

” … sen jobbar vi väldigt… mycket med sambesök också… sjukgymnasten är 

med… jag och läkaren har en hel del sambesök med patienten och anhöriga… 

och ibland också något hembesök om patienten har svårt att ta sig hit… så det 

är väldigt teambaserat för varje patients… behov…” 

 

Konceptet att arbeta i ett hjärtsviktsteam bestående av en läkare och en fysioterapeut och 

sjuksköterska upplevdes positivt av sjuksköterskorna. Vissa team arbetade efter rondtillfällen 

som var schemalagda för att diskutera kring olika patientfall. På vissa hjärtsviktsmottagningar 

var fysioterapeuten även med under hjärtsviktsbesöket vilket medförde att fysioterapeuten 

gick in med en helt annan synvinkel. Detta ledde till att patienterna kände sig tryggare och 

blev mindre rädda för att träna och gå på hjärtsviktsgympa. Vidare beskrev många av 

sjuksköterskorna att de även hade möjlighet att skicka remiss till dietist om det rörde sig om 

näringsproblematik till exempel. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att många av patienterna var äldre och hade förlorat anhöriga vilket 

i många fall ledde till ensamhet och isolering. En annan aspekt som bidrog till att begränsa 

patientens sociala liv var diuretika, berättade sjuksköterskorna.  Till de patienter som kände 

sig nedstämda och ledsna bokade sjuksköterskorna ett läkarbesök och ibland erbjöds kurator 

eller psykologkontakt. Ibland räckte det med att sjuksköterskan fanns där och lyssnade på 

patienten. Vidare beskrev sjuksköterskorna att när patienten blev sämre och inte kunde klara 

sin hemsituation eller bedömdes sämre av läkaren, kontaktades kommunen och 

biståndshandläggare för vidare vård i hemmet. En vårdplanering gjordes och patienten 

överfördes till hemsjukvården.  
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”… om de börjar få minnesfunktion till exempel… eller vi se också att det 

lättare att föra över en person från primärvården, från våra 

hjärtsviktsmottagningar över till hemsjukvården när man se att patienten har 

större behov… och inte orkar komma hit”  

 

Journalföringens betydelse för personcentrerad vård 

 

I denna kategori beskrev sjuksköterskorna att dokumentationen i journalen var en viktig del 

av deras arbete. Emellertid kunde olika journalsystem mellan primärvården och 

hemsjukvården skapa ett hinder för kontinuitet i vården.  

 

Dokumentation som stöd för personcentrerad vård 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna utförde efter varje besök eller telefonsamtal en 

dokumentation som fördes in i patientens journal. Vissa sjuksköterskor dokumenterade även 

patientens data i ett kvalitetsregister så kallad Rikssvikt. Många av sjuksköterskorna 

tillsammans med patienterna satte ett gemensamt mål för patientens egenvårdsutbildning och 

inlärning. All planering som sjuksköterskorna och patienten kom överens om vid besöken 

dokumenterades och följdes upp vid nästa besök. Flera av sjuksköterskorna beskrev att de 

använde sig av sökord som omvårdnadsmål och omvårdnadsplan i dokumentation.  

 

”vi dokumenterar ju patientens status och omvårdnadsåtgärder och vilken 

information vi har gett patienten… omvårdnadsmål … eller planering… om jag 

titrerar nåt läkemedel… mål därmed läkemedel, behandlingen… 

egenvårdsaktiviteter… lite olika råd… information man har gett kring fysisk 

aktivitet och kost och vätska, så allting dokumenteras…”  

 

Dokumentation i journalerna gjordes på olika sätt vilket innebar att vissa sjuksköterskor 

dokumenterade allt medan andra dokumenterade bara det som ansågs vara viktigt utifrån 

patientens målplan, information och rådgivning. Många av sjuksköterskorna gjorde en 

sammanfattning av det som togs upp vid besöket och dokumenterade i journalen. Det var 

också viktigt med dokumentation speciellt om patienten inte ville ta emot den vården som 

erbjöds.  

 

”Det är ju bara att man är väldigt, tydlig med dokumentationen där, vad man 

har pratat om, vad man har erbjudit, vad man tagit upp… och att patienten sen 

gör sitt val, så att, det är tydligt och klart, varför det blev som det blev” 

 

Journalsystem som hinder för personcentrerad vård 

Det fanns olika journalsystem mellan olika aktörer, vilket innebar ett hinder för bättre 

kontinuitet i vården. I resultatet framkom att programmen som användes för dokumentation 

på de olika hjärtsviktsmottagningarna var olika beroende på vilket landsting de tillhörde, men 

inom landstingen användes samma program både på sjukhuset och primärvården. Dock 

användes det inte samma dokumentationsprogram i hemsjukvården. Det framkom i resultatet 

att sjuksköterskor från hemsjukvården inte kunde läsa journalanteckningar på grund att det 

var olika datasystem. Information kring patienten skedde via överrapportering. Att ha olika 

journalsystem mellan olika vårdkedjor utgjorde ett hinder för kontinuitet i vården. 

 

”…men jag skulle önskat att det hade varit samma… att kommunsköterskor 

kunde ha samma datasystem…det ju inte så lätt för kommunssköterskor… de 

kan ju inte på samma enkla sätt tex se olika saker…” 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Då syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med personer med hjärtsvikt 

i primärvården, valde författarna en kvalitativ intervjustudie med en semistrukturerad frågor. 

Intervju är en lämplig datainsamlingsmetod som ger möjligheter att förstå intervjupersoners 

erfarenheter och upplevelser genom att med egna ord berätta om ett visst ämne. En annan 

fördel med denna metod är att den ger ökad kunskap om komplexa frågor. Nackdelen med 

denna metod är att den är tidskrävande (Polit & Beck, 2017).  

 

Författarna kunde valt fokusgruppintervju som datainsamlingsmetod. Polit och Beck (2017) 

skriver att vid fokusgruppintervju samlas en grupp deltagare för att diskutera och dela med sig 

av sina erfarenheter om ett visst fenomen. Fördelen med denna metod är enligt Polit och Beck 

(2017) att deltagarna reagerar på varandras uttalanden vilket kan leda till en djupare förståelse 

för fenomenet. Nackdelen med denna metod är om vissa deltagare känner sig obekväma, eller 

om dynamiken i gruppen skapar en atmosfär som gör att vissa idéer kan tystas ner (Polit & 

Beck, 2017). Författarna ansåg att det var praktiskt svårt att använda sig av 

fokusgruppintervju på grund av att deltagarna arbetade på olika orter i landet. Dessutom 

skulle det vara svårt att samla in alla deltagare på samma plats och samma tid. 

  

Urval  

Urvalet av deltagare bör enligt Polit och Beck (2017) anpassas till studiens syfte. Det bör även 

generera innehållsrik information för bästa möjliga förståelse för ämnet. Ett ändamålsenligt 

urval tillämpades i denna studie och enligt Polit och Beck (2017) ämnar ett ändamålsenligt 

urval hitta en specifik grupp som är representativ för det studerade ämnet och dess syfte. Att 

hitta tillräckligt många deltagare som innehade erfarenhet av det specifika fenomenet var en 

utmaning i denna studie. Snöbollsurval föll sig naturligt, då syftet med detta urval var att 

utöka antalet deltagare (Polit & Beck, 2017). Nackdelen med snöbollsurval är enligt Polit och 

Beck (2017) att tänkbara deltagare kan komma från ett litet nätverk av bekanta. I denna studie 

tillhörde fyra deltagare samma landsting men olika mottagningar och två av dem arbetade på 

samma arbetsplats. 

 

Med tanke på geografiskt avstånd och att deltagarna tjänstgjorde på olika mottagningar i 

landet, valdes bekvämlighetsurval. Författarna använde sig därför av telefonintervjuer i 

enlighet med Gillham (2008). Enligt Polit och Beck (2017) är bekvämlighetsurval fördelaktigt 

för att det är praktiskt och kostnadseffektivt. Nackdelen med bekvämlighetsurval är att det 

anses ha ett lågt värde inom kvalitativ forskning (Polit & Beck, 2017).  

 

Vanligtvis ligger antalet intervjupersoner inom kvalitativ forskning mellan fem och tjugofem 

berodde på undersökningens syfte, mättnad i insamlat material samt tid och resurser (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Till denna studie rekryterades sju deltagare i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2014). Enligt Polit och Beck (2017) är antalet deltagare inom kvalitativ forskning 

inte det viktigaste utan det är kvaliteten i insamlad data. Syftet var inte att generalisera 

resultatet utan att belysa sjuksköterskornas erfarenheter, varav antalet intervjupersoner 

begränsades till detta antal. Ett större antal intervjupersoner behöver inte nödvändigtvis öka 

trovärdigheten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Att kombinera urvalet i olika variation såsom ålder, kön, erfarenhet och arbetsplatser får 

forskaren en variation i svaren samt ett rikt material inom det studerade fenomenet (Polit & 
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Beck, 2017). I denna studie var fem deltagare distriktsjuksköterskor, en var 

distriktsjuksköterska och doktorand inom omvårdnad, den sista av deltagarna var 

intensivvårdssjuksköterska. Författarna lyckades enbart rekrytera kvinnliga deltagare vilket 

berodde att kvinnliga sjuksköterskor fortfarande var överrepresenterade inom primärvården. 

En annan förklaring var att genom att sätta en angiven tid uppstod en begränsning i att hitta 

både kvinnliga och manliga deltagare. Syftet var inte att lyfta fram genusperspektiv utan att 

hitta deltagare som var representativa för det studerade fenomenet, vilket dessa sju kvinnliga 

deltagare uppfyllde. Författarna ansåg också att det var stor variation och spridning i 

yrkeserfarenhet, ålder samt arbetsplatser vilket kunde ses som en styrka i studien. 

 

Genomförande och datainsamling  

 

Författarna genomförde semistrukturerade intervjuer med hjälp av intervjuguiden. Vid 

utformning av intervjuguiden hämtades kunskapen om ämnesområdet från tidigare forskning 

och kurslitteratur. Enligt Kvale och Brinkman (2014) ger kunskap om ämnet möjlighet att 

utforma relevanta frågeställningar. För att testa den semistrukturerade intervjuguiden gjordes 

en pilotintervju vars syfte enligt Gillham (2008) var att förbättra intervjuguiden. I början var 

intervjuguiden för detaljerad med allt för omfattande frågeställningar men efter 

genomförandet av pilotintervjun minskade författarna antal frågor. Syftet med detta var att 

använda öppna frågor istället för detaljerade frågor. Polit och Beck (2017) anser att forskaren 

ska uppmana intervjupersoner att tala fritt om sina erfarenheter ur ett ämne. Intervjuguiden 

användes som ett stöd vid intervjutillfällena, vilket upplevdes positivt. Efter revidering av 

intervjuguiden gjordes inte en ytterligare pilotintervju. Författarna anser att det skulle kunna 

ha förbättrat intervjutekniken med en ytterligare pilotintervju. För att utföra en så god intervju 

som möjligt krävs det praktisk erfarenhet (Kvale & Brinkman, 2014). Författarna upplevde 

också att intervjutekniken förbättrades efter varje utförd intervju.  

 

Vid de flesta intervjutillfällena tog författarna inte upp huvudfrågorna i kronologisk ordning 

utan istället uppmanade de deltagaren att prata fritt samt vid behov använde författarna sig av 

sonderingsfrågor till exempel: ”kan du utveckla …”? ”Kan du ge ett konkret exempel…” ?. 

Författarna upplevde att sonderingsfrågor gav fylligare svar. Längden på intervjuerna 

varierade från 20 minuter till 60 minuter (median 50 minuter), det tror författarna berodde på 

intervjutekniken. En annan möjlig förklaring var att författarna upplevde att vissa deltagare 

hade lätt för att reflektera över sina erfarenheter vilket medförde ett innehållsrikt resultat, 

andra deltagare svarade kort och koncist. Alla intervjuerna genomfördes under och i 

anslutning till arbetstid i ett rum fritt från alla störande inslag som exempelvis telefoner, detta 

upplevdes positivt. Intervjuerna genomfördes under två veckor, vilket gav möjlighet för 

diskussion och reflektion om förbättring i intervjutekniken.  

 

Av praktiska och ekonomiska skäl valdes telefonintervjuer. Telefonintervjuerna genomfördes 

var och en för sig, vilket i denna studie innebar att en författare utförde två intervjuer medan 

den andra utförde fyra intervjuer. Enligt Gillham (2008) är fördelarna med telefonintervju att 

forskaren direkt pratar med deltagaren vilket skapar en känsla av engagemang. Forskaren får 

också mer intervjumaterial och kan prata med deltagare som var geografiskt fjärmad. 

Nackdelen är att gester och övriga kroppsspråk inte kan avläsas och de visuella mildringar 

som är viktiga i samtal går förlorade vilket kan ses som en svaghet. Den sjunde intervjun 

genomfördes gemensamt på deltagarens arbetsplats i Småland. Att låta deltagare välja plats 

och tid, upplevdes som en styrka. Båda författarna var delaktiga under intervjutillfället till 

exempel den ena var moderator medan den andra observant och därefter byttes rollerna när 

hälften av frågorna var ställda. Kvale och Brinkman (2014) skriver att ett sätt att bli bättre på 
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intervjuteknik är genom observation eller att praktiskt delta vid intervjutillfällen. Författarna 

upplevde att båda intervjuformerna var bra och fyllde sitt syfte. Dock var en personlig 

intervju att föredra eftersom även att läsa av deltagarens kroppsspråk var viktigt i 

analysarbetet.  

 

Dataanalys 

 

Transkribering 

Transkriberingen påbörjades samma dag som intervjuerna gjordes, vilket enligt Polit och 

Beck (2017) anses vara en fördel. Risken att mista viktiga information ju längre tid gått från 

intervjutillfällen är då minimal, vilket stärker trovärdigheten (Graneheim & Lundman, 2004). 

Ett väl fungerande inspelningsinstrument underlättade transkribering. Båda författarna 

lyssnade och läste samtidigt igenom varje inspelad intervju för att bli ett med texten och 

utveckla en känsla för intervjumaterialet i enlighet med Kvale och Brinkman (2014). 

Författarna skickade en kopia av transkribering till deltagarna i enlighet med Gillham (2008), 

vilket kan stärka validering på materialet. 

 

Analys 

I denna studie valdes en kvalitativ innehållsanalys med fokus på det manifesta innehållet samt 

med induktiv ansats i enlighet med Lundman och Graneheim (2012). Det är en fördel att 

använda en kvalitativ innehållsanalys med fokus på det manifesta innehållet särskilt för 

studenter som har mindre erfarenhet av omvårdnadsforskning (Lundman & Graneheim, 

2012).  

 

I denna studie genomfördes analyserna först enskilt för att därefter genomföras gemensamt. 

Fördelen med detta var att skapa möjlighet för diskussion och reflektion på så sätt minimera 

risken för tolkningar. Att välja ut de meningsbärande enheterna som motsvarade studiens 

syfte upplevdes vara svårt. Enligt Lundman och Graneheim (2012) ska meningsbärande 

enheter vara lagom stora så att forskaren inte förlorar viktiga delar i textinnehållet och inte får 

fragmenterat resultat. Författarna jämförde koderna med varandra med hänsyn till likheter och 

skillnader i texten, vilka i större utsträckning fick likartade koder. Lundman och Graneheim 

(2012) skriver att med hjälp av koder kan forskaren reflektera över insamlad data på ett nytt 

sätt. När författarna kände sig osäkra exempelvis med kodning, gick de fram och tillbaka till 

textensinnehåll för att kunna förstå kontexten som omger texten. Detta ledde till ömsesidig 

reflektion och diskussion. Författarna upplevde att kategoriindelning var den svåraste delen i 

hela analysprocessen på så sätt att det var svårt att undvika att göra en viss tolkning av 

texterna. Emellertid var det en fördel att vara två författare som hela tiden tog detta i 

beaktande för att minimera denna risk. Enligt Lundman och Graneheim (2012) skulle inget 

datainnehåll passa in i flera kategorier, vilket författarna också strävade efter. All data som 

svarat mot det uppsatta syftet inkluderades. 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning används koncept som trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

för att beskriva kvaliteten av en studie (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Lundman och 

Graneheim (2012) bedöms trovärdighet fortlöpande under hela forskningsprocessen. 

Författarna eftersträvade att i detalj redovisa hur denna studie var planerad och utförd för att 

få ett så trovärdigt resultat som möjligt. Att använda sig av olika variation såsom ålder, kön, 

erfarenhet och arbetsplatser kunde stärkta trovärdighet i enlighet med (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarna fick varierande och innehållsrika svar, men att välja fyra 

deltagare från samma landsting där arbetssättet var det samma gjorde att dessa fyra deltagare i 
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större utsträckning gav likvärdiga resultat. Författarna ansåg att detta kunde påverka 

trovärdighet på ett positivt sätt, samtidigt var de andra tre deltagare från olika landsting också 

väl insatta i det studerade fenomenet och bidrog med innehållsrika svar. 

 

Samma intervjuguide användes till alla intervjuer för att svara mot studiens syfte. Enligt Polit 

och Beck (2017) är användandet av intervjuguide ett sätt att säkra trovärdigheten. 

Intervjuguiden testades med stöd av en pilotintervju, vilket också stärker trovärdigheten (Polit 

& Beck, 2017). Författarna ansåg att frågorna i intervjuguiden täckte in det studerade 

fenomenet vilket var att belysa sjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta på ett 

personcentrerat sätt. Frågor om teamarbete och dokumentation av patientens målplan 

behövdes emellertid utvecklas ytterligare genom exempelvis vidare forskning. Att synliggöra 

förförståelsen kan bidra till att stärka studieresultatets trovärdighet (Graneheim & Lundman, 

2004). Ingen av författarna hade tjänstgjort som sjuksköterska på hjärtsviktsmottagning 

tidigare. Författarnas erfarenhet och kunskap om att arbeta personcentrerat var inskaffad 

under vidareutbildningen på Sophiahemmets högskola samt var baserad på teoretisk kunskap 

hämtad från kurslitteratur och tidigare forskning inom det studerade fenomenet. Att ha god 

kunskap om det studerade fenomenet kan innebära en styrka och en svaghet (Kvale & 

Brinkman, 2014). Förförståelse kan bidra med en ny kunskap och möjliggör analysarbetet 

men kan också avfärga resultatet (Polit & Beck, 2017). Författarna diskuterade kontinuerligt 

sin förförståelse innan och efter datainsamling för att minimera risken att påverka resultatet. 

Polit och Beck (2017) anser att det är viktigt att tänka på sin egen medverkan vid en intervju. 

Under intervjuerna eftersträvade författarna att förhålla sig neutrala och objektiva i ämnet för 

att minska risken för tolkningar. 

 

Författarna använde sig av triangulering under analysen, vilket kan enligt Polit och Beck 

(2017) vara ett sätt att stärka tillförlitligheten. Kvalitativ innehållsanalys gjordes med stöd av 

en matris (Tabell 1) och i resultatredovisningen presenterade författarna några citat som 

förhöjde granskningen av studien vilket kan enligt Graneheim och Lundman (2004) öka 

trovärdigheten. För att resultatet av studien ska kunna överföras till en annan grupp bör 

forskaren tydligt redogöra hur studien är planerad och genomförd samt beskriva demografiska 

uppgifter gällande deltagare. Emellertid är det fortfarande läsaren som avgör i vilken 

utsträckning resultatet är överförbart på andra grupper (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Forskningsetiska överväganden 

I denna studie följdes de fyra etiska forskningskraven, vilka enligt Vetenskapsrådet (2017), 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Verksamhetscheferna lämnade ett muntligt och skriftligt medgivande för genomförande av 

denna studie och var positiva till studien. Alla deltagare visade sitt intresse att delta i denna 

studie och lämnade ett muntligt och skriftligt samtycke. Konfidentialitetskravet upprätthölls 

vid redovisning av studieresultatet på så sätt att deltagarna och dess identitet avidentifierades. 

När denna studie var godkänd raderades allt intervjumaterial. Insamlad data användes enbart 

för studiens ändamål. 

 

Studien genomfördes vid en högskoleutbildning på avancerad nivå, därför ansöktes inte om 

något tillstånd hos Etisk prövningsnämnd i enlighet med Vetenskapsrådet (2017). Det fanns 

däremot etiska överväganden med under hela forskningsprocessen. Kjellström (2012) skriver 

att det är viktigt att inte såra, skada eller utnyttja människor, vilket är den etiska utmaningen 

vid examensarbetet. Bland de etiska överväganden som författarna reflekterade över var att en 

deltagare blev intervjuad av båda författarna, vilket kunde påverka deltagaren negativt som att 

känna sig obekväm inför intervjun. Risken minimerades genom att intervjun genomfördes på 
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deltagarens arbetsplats i ett konferensrum som deltagaren anvisade. Ett annat etiskt 

övervägande var att författarna skickade en kopia av transkribering till deltagarna i enlighet 

med Gillham (2008). Detta innebar en möjlighet för deltagarna att göra några justeringar eller 

tillägg om så de önskade.  

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med personer 

med hjärtsvikt i primärvården. Studiens resultat visade att personcentrerat arbetssätt i en viss 

utsträckning var etablerat på många mottagningar, vilket indikerades i flera avseende i mötet 

med patienten. Författarna blev positivt överraskade över detta med tanke på att 

personcentrerat arbetssätt ansågs vara ett nytt arbetssätt. Det var inte länge sedan SKL 

bestämde att kommun och landsting skulle implementera detta i sina verksamheter. Det 

återstod dock en hel del att göra men många aspekter tydde på att vården är på väg mot 

personcentrerad vård. Detta överensstämmer med Ekman et al., (2011) som menar att 

övergång till personcentrerad vård inte sker över en natt. Hälso-och sjukvårdpersonal behöver 

systematiskt och konsekvent arbeta med detta för att det ska bli en förändring.  

 

Aspekter i mötet med patienten 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna i sina beskrivningar använde begrepp patient 

respektive person omväxlande; till exempel en av sjuksköterskorna beskrev att i hennes jobb 

var det viktigt att tänka ”person och inte patient”. Att i större utsträckning använda ordet 

person i stället för patient innebär ett steg i en förändring mot personcentrerad vård (Ekman et 

al., 2011; Vårdhandboken, 2017). Samtidigt finns det ingen motsättning till begreppet patient. 

Alla människor har någon gång varit patient men även då är de i grund och botten personer 

med olika behov, viljor och förmågor, vilket är anledningen till att man säger personcentrerad 

vård (Göteborgs Universitet Centrum för personcentrerad vård, 2017).  

 

Det framkom i resultatet att det var viktigt att inte fokusera enbart på diagnosen hjärtsvikt 

utan på hela människan. Det är överensstämmande med annan litteratur som beskriver att 

personcentrerad vård kan betraktas som en reaktion mot reduktionism. Detta innebär att 

personen med ohälsa inte kan reduceras till sin sjukdom utan personens upplevelse av 

sjukdomen och önskemål ska tas i beaktande vid vårdbeslut (Ekman et al., 2011; Dudas et al., 

2012). Sjuksköterskorna beskrev att de hela tiden hade patienten i centrum och de strävade 

efter att tillgodose patientens olika behov. De uttryckte i likhet med Glogwska et al., (2015) 

att de inte bara erbjöd det medicinska stödet utan också det emotionella och psykiska. Enligt 

Svensk Sjuksköterskeförening (2016) ska personen i personcentrerad vård mötas utifrån ett 

förhållningsätt som präglas av humanistisk och holistisk människosyn. Personcentrerad vård 

ämnar synliggöra hela människan samt tillgodose alla hennes behov; fysiska, psykosociala, 

andliga samt existentiella.  

 

Intressant var att sjuksköterskorna beskrev att deras målsättning var att förbättra patientens 

livskvalitet och skapa trygghet så att patienten blev självständig i sin egenvård och inte i 

första hand skulle söka hjälp hos akutmottagningen. De menade att mycket kunde göras i 

primärvården speciellt när diagnosen redan var ställd. Att skapa en förtroenderelation som 

präglas av samspel, öppenhet, lyhördhet, respekt för patientens uttryck och synpunkter var en 

förutsättning för att uppnå deras målsättning, hävdade sjuksköterskorna. Detta 

överensstämmer också med SBU, (2017) att det krävs en ömsesidig förtroenderelation mellan 

patienten och vårdpersonal. Sjuksköterskorna uttryckte i likhet med Britten et al., (2016) att i 

mötet med patienten var det viktigt att mötas på samma nivå; patienten är expert på sig själv 
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och sjuksköterskorna är experter med sin kunskap och sitt stöd. Enligt [SBU] (2017) är det 

viktigt att det finns en ömsesidig respekt för varandras kunskap mellan vårdaren och 

patienten. Dessutom kan vårdarens kunskap innebära makt men också ansvar vilket måste 

hållas i jämvikt mot patientens självständighet och integritet. Författarna håller med om detta 

men betonar att det är viktigt att det finns en ömsesidighet från båda parter och att det finns en 

överenskommelse. Författarna bejakar också att det är viktigt att patienten är delaktig i sin 

vård och behandling men det kan bli problematiskt om patienten börjar kräva vissa 

behandlingar. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att ibland fanns patienter som inte ville fatta egna beslut om sin 

egenvård, de ville istället ha råd och information om de egenvårdsåtgärder som de behövde 

vita. En möjlig förklaring till detta kan det vara att en människa är påverkad av sin miljö där 

hon växte upp. Patienterna från ett traditionellt samhälle är kanske vana vid att lyda 

auktoriteter och de gör som de blir tillsagda och är villiga att följa ordinationer och råd. 

Patienterna från ett postmodernt samhälle vill själva fatta egna beslut (Ekman & Norberg, 

2013). Författarna anser att ovan nämnda slutsats var intressant och tycker det är viktigt att 

respektera patientens autonomi och anpassa vården efter patienten även om patienten inte vill 

vara delaktig i beslut av sin egen vård. Det kan bli problematiskt om vi överskjuter hela 

ansvaret till patienten speciellt om patienten inte har förmåga att vara delaktig. Det är viktigt 

att identifiera patientens resurser och även involvera eventuell anhöriga för att anpassa vården 

till patienten. Enligt Ekman et al., (2011) är utgångspunkt i personcentrerad vård att få fram 

patientens berättelse som i sin tur lägger grunden för ett partnerskap i vården. 

Sjuksköterskorna beskrev i likhet Ekman och Norberg (2013) att de utgick från patientens 

berättelse som tillsammans med andra medicinska parametrar byggde en grund för 

bedömning och planering. För att fånga patientens berättelse anser Ekman och Norberg 

(2013) att vårdaren ska handleda och vara följsam i samtalet. Därefter sammanställs 

patientberättelsen som sedermera stäms av med patienten. Enligt Ekman et al., (2011) kan 

patientens ord återanvändas för att beskriva hans eller hennes besvär och bekymmer, på det 

sättet kan patientens berättelse användas som en terapeutisk handling och skapar en viss 

kontroll över patientens livssituation. Författarna anser att detta skulle öka patientens insikt i 

och förståelse om sitt sjukdomstillstånd och vård.  

 

Sjuksköterskorna träffade patienten vid flera tillfällen till exempel när upptitrering av 

läkemedel gjordes och vid varje tillfälle försökte de förstå hur personens ohälsa påverkade 

deras vardag. De ställer inte bara frågor om symtom utan också öppna frågor, de studerade 

vad patienten hade för kunskap om hjärtsvikt, behandling och kring patientens motivation för 

någon förändring, samt patientens förmågor eller resurser. Detta var inte alltid möjligt, men 

genom en trygg relation vågade patienten berätta om sina behov och kapacitet. Andersson 

(2013) visar på liknande resultat och menar att vårdaren behöver samla in den verbala och 

icke verbala informationen samt behöver ha en förmåga att tolka patientens signaler och 

antydningar. För detta krävs empati och förståelse. I resultatet lyftes ett exempel där en 

patient var nedstämd och fick berätta om sin sjukdom för sjuksköterskan vilket ledde till att 

patienten mådde bättre efteråt. Detta är en ytterligare aspekt som visar hur sjuksköterskan 

arbetar personcentrerat. När personen berättar om sin sjukdomshistoria och blir lyssnad till, 

kan hen uppleva livsmening och livskraft (Ekman & Norberg, 2013).  

 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att det skulle finnas tid och utrymme för personer med 

hjärtsvikt. Vid varje besök var det avsatt en timme för att möta patientens olika behov vilket 

möjliggjorde att sjuksköterskorna kunde hinna med att utföra mycket. I resultatet framkom att 

ha begränsad tid kunde försvåra att arbeta personcentrerat, vilket kunde exemplifieras genom 
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att läkarna brukade ha 20 eller 30 minuter vid ett besök, vilket innebar att de inte hade så 

mycket tid att lyssna på patientens åsikter och idéer. Enligt Vårdhandboken (2017) utgör tid 

ett hinder för att arbeta personcentrerat, men tiden ska inte förhindra att arbeta 

personcentrerat. Det förutsätter att systematiskt och genomgående planera och kvalitetssäkra 

det nya arbetssättet. Författarna håller med det ovan sagda men anser dock att ha tillräcklig 

med tid underlättar omvårdnadsarbete och gör skillnaden. Det behövs tid att lyssna på 

patientens berättelse men även tid att identifiera patientens resurser. 

 

Personcentrerad vård som teamarbete  

Det framkom i resultatet att teamet var viktigt och teamen kunde se olika ut. Vissa 

hjärtsviktsmottagningar bemannades av en eller två sjuksköterskor, en läkare, en 

fysioterapeut, medan vid andra hjärtsviktsmottagningar kunde även en kurator eller psykolog 

samt dietist ingå i teamet. Patienten och anhöriga ingick också i teamet. En av 

hjärtsviktsmottagningar bedrev också hembesök där hjärtsviktssjuksköterska, läkare men även 

fysioterapeuten träffade patienten i hemmiljö och ibland var även anhöriga med. Syftet med 

teamarbete var att tillgodose patientens olika behov. Enligt Ekman och Norberg (2013) 

innebär partnerskap ett teamarbete mellan sjuksköterskan, läkaren och patienten (anhöriga) 

men också andra professionella vårdare. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) är 

samverkan i team av betydelse i personcentrerad vård och leder till en säker vård. 

Teammedlemmar med olika kompetenser och olika professioner kompletterar varandra och 

erbjuder bästa vård för patienten. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att patienterna blev trygga och självständiga när de kunde hantera 

sin egen vård. Vissa patienter behövde inte komma så ofta till hjärtsviktsmottagning som 

tidigare, utan det räckte med att komma en gång om året. Enligt Fors et al., (2015) hävdas att 

personcentrerad vård som betonar partnerskap mellan patienten och vårdpersonalen, där 

patienten tillsammans med sjukvårdpersonal sätter upp mål och behandlingsplaner utifrån 

patientberättelsen, stärker patienternas tilltro till sig själva och bättre kunna hantera stressiga 

situationer. Författarna anser att främja patientens delaktighet i sin egen vård och behandling, 

hjälper patienten att hitta balansen och uppleva livskvalitet trots sjukdomen.  

 

Det fanns patienter som hade svårt att uttrycka sig eller berätta om sig själva och sitt 

sjukdomstillstånd, då tog sjuksköterskorna hjälp av närstående. Enligt Ulin et al., (2016) är 

det viktigt att betrakta patienter och dess anhöriga som partner i vårdteamet och involvera 

dem i vårdplaneringen. Detta har visat sig leda till förkortade vårdtider med flera dagar. 

Författarna håller med att det är viktigt att inkludera anhöriga i patientens vård och 

behandling men det förutsätter att patienten samtycker. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna betraktas som en kontaktperson som kunde hjälpa 

patienten med andra saker än bara hjärtsvikt och koppla in andra professioner. Enligt Britten 

et al., (2016) kan vårdpersonalens roll i partnerskapet omvandlas från en vårdgivare till en 

konsult, rådgivare, administratör. Detta bekräftar att sjuksköterskorna har ett holistiskt 

arbetssätt och strävar efter att hjälpa patienten med många delar. 

 

Många av sjuksköterskorna använde sig av olika metoder för att främja patientens delaktighet 

så att de skulle känna sig trygga i sin egenvård. Ekman och Norberg (2013) skriver att det 

ibland behövs utvecklas metoder som gör att sjuksköterskan kan komma nämnare patientens 

förståelse av sin sjukdom. Teach- Back (TB) metoden var ett exempel som några av 

sjuksköterskorna använde sig av för att patienten skulle förstå den informationen som erbjöds. 

Enligt Kemp, Floyd, Mc Cord-Duncan och Lang (2008) anses TB metoden som den mest 



 

26 

 

effektiva metoden när det gäller att bedöma patientens förståelse av medicinsk information. 

Metoden skapar möjlighet för patienten att ställa frågor och på sätt känna sig involverad i 

samtalet. Författarna anser att det är viktigt att det finns metoder och verktyg för att främja 

egenvård. Det vore intressant att veta om det finns evidens om vilka metoder som bidrar till 

förbättrad patientens livskvalitet och minskad sjukhuskostnaderna.  

 

Sedan fanns det också patienter som inte ville ha någon utredning eller behandling eller 

information samt inte ville vara följsamma till medicinering Sjuksköterskorna betonade vikten 

att respektera patientens självbestämmande även om patienten inte ville ha någon behandling, 

samtidigt var det var det viktigt att försöka samla in all information kring patientens tillstånd 

och analysera och tolka situationen och därefter erbjuda olika behandlingsalternativ. Kjellgren 

(2013) beskriver att följsamhet och concordance är besläktade begrepp. Concordance innebär 

att två människor samarbetar och är överens. Concordance ingår i personcentrering som 

betraktas som ett förhållningssätt där vårdaren inte i förväg styr patienten mot ett specifikt 

mål, utan i stället utgår från patientens situation och tillsammans kommer man överens om en 

gemensam plan. Detta framkom i resultatet när sjuksköterskan och patienten diskuterade 

patientens näringsproblematik.  

 

Det framkom i resultatet att egenvård inte fungerade för alla och det kunde vara olika orsaker 

som låg till grund för detta till exempel nedstämdhet, kognitiv svikt och trötthet. Enligt 

Ekman et al., (2011) är det viktigt att beakta behandlingsalternativ som är anpassad till 

patientens livsstil och hälsoproblem. 

 

Journalföringens betydelse för personcentrerad vård 

I resultatet framkom att vissa sjuksköterskor dokumenterade allt medan andra dokumenterade 

bara det som ansågs vara viktigt utifrån patientens målplan, information och rådgivning. 

Enligt Britten et al., (2016) är dokumentation den tredje beståndsdelen i personcentrerad vård. 

Den betraktas som ett sätt att skydda den överenskommelsen om den gemensamma 

hälsoplanen som upprättats mellan vårdaren, patienten och ibland även anhöriga. Enligt 

Ekman och Nordberg (2013) är det viktigt att dokumentera hälsoplanen i patientens journal så 

att det blir möjligt att få en hel översikt över personens hälsotillstånd. En utmaning för 

vårdpersonalen är att hitta ett sätt via journalsystem att utföra en helhetsbild av patientens 

hälsotillstånd. Enligt Ekman et al., (2011) ger dokumentation av patientens värden, behov, 

resurser samt patientens engagemang i beslutsfattande i sin egen vård i patientjournal ett 

legitimitet till patientens perspektiv. Registreringen av sådan information måste anses vara 

lika obligatorisk som medicinska kliniska parametrar. Författarna anser att ibland går det inte 

att dokumentera allt i patientens journal, eftersom ingen skulle orka läsa en lång 

dokumentation och föreslår som många av sjuksköterskorna beskrev att göra en 

sammanfattning av det som var viktigt.  

 

Det fanns olika datasystem i primärvården och i hemsjukvården, vilket ansågs försvåra att 

komma åt den elektroniska journalen och den informationen om patienten och den planerade 

vården. Enligt Dudas et al., (2012) ska hälsoplanen dokumenteras och föras in i patientens 

journal. Detta underlättar kontinuitet i vården och ger transparens mellan patienter och 

vårdpersonal.  

 

Slutsats 

 

Slutsatsen blev att sjuksköterskorna ansåg sig arbeta på ett personcentrerat förhållningssätt 

vilket också belystes i denna studie. Detta tyder på att vården är på väg mot personcentrerad 
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vård. Sjuksköterskorna främjade patientens delaktighet och arbetade i multidisciplinära team i 

syftet att tillgodose patientens komplexa behov och öka patientens trygghet, förbättra 

livskvalitet samt förebygga onödiga sjukhusinläggningar. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Sjuksköterskorna i denna studie arbetade personcentrerat i många avseenden. Patientens 

berättelse, partnerskap samt dokumentation är tre hörnstenar i personcentrerad vård vilket 

också framgick i resultatet. Föreliggande studie ses som ett kunskapsunderlag där 

personcentrerad vård och sjuksköterskornas roll i primärvården som tar hand om personer 

som lider av hjärtsvikt belyses. 

 

Framtida forskning 

 

Föreliggande studie visar att det finns behov av mer forskning kring hur teamarbete i vården 

runt patienter med hjärtsvikt ska struktureras. 
  



 

28 

 

REFERENSER 

 

Agvall, B., Borgquist, L., Foldevi, M., & Dahlström, U. (2005). Cost of heart failure in 

Swedish primary healthcare. Scandinavian Journal of Primary Healthcare, 23, 227-232. doi: 

10.1080/02813430500197647  

 

Agvall, B., Allehagen, U., & Dahlström, U. (2013). The benefits and using a heart failure 

management programme in Swedish primary healthcare. European Journal of Heart failure, 

15(2), 228-236. doi: 10.1093/eurjhf/hfs159  

 

Andersson, S-O. (2013). Mötet och samtalet. I B. Fossum (Red.), Kommunikation samtal och 

bemötande i vården. (ss.113-144). Lund: Studentlitteratur. 

 

Britten, N., Morre, L., Lydahl, D., Naldemirci, O., Elam, M., & Wolf, A. (2016). Elaboration 

of the Gothenburg model of person-centered care. Health Expectations, 20, 407–418. 

doi:10.1111/hex.12468 

 

Dahlström, U. (2010). Hjärtsvikt. I U. Dahlström, L. Jonasson & F. Nyström (Red.), 

Kardiovaskulär medicin. (ss.233–258). Stockholm: Liber. 

 

Dahlborg Lyckhage, E. (2017). Kunskapsanvändning och kunskapsutveckling. I F. Friberg 

(Red.). Dags för uppsats. Vägledning för litteraturbaserad examensarbeten. (ss. 25–36). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Dudas, K., Olsson L.E., Wolf, A., Swedberg, K., Taft, CH., Schaufelberger, M., & Ekman, I. 

(2012). Uncertainty in illness among patients with chronic heart failure is less in person-

centered care than in usual care. European Journal of Cardivascular Nursing, 12(6), 521-528. 

doi:10.1177/1474515112472270   

 

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Linseth, A., Nordberg, A., Brink, E.,… Sunnerhagen, K.S. 

(2011). Person-centered Care-Ready for prime time. European Journal of Cardiovascular 

Nursing, 10, 248–251. doi:10.1016/j.ejcnurse. 

 

Ekman, I., Wolf, A., Olsson, L.E., Taft, C., Dudas, K., Schaufelberger, M., & Swedberg, K. 

(2012). Effects of person-centered care in patients with chronic heart failure: The PCC_HF 

study. European Heart Journal, 33(9), 1112–1119. doi:10.1093/eurheartj/ehr306.  

 

Ekman, I., & Norberg, A. (2013). Personcentrerad vård-teori och tillämning. I A.K. Edberg, 

A. Ehrenberg, F. Friberg, L. Wallin. H.W. J. Öhlèn (Red.), Omvårdnad på avancerad nivå- 

Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. (ss.30-61). Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Ekman, I., Norberg, A., & Swedberg, K. (2013). Tillämpning av personcentrering inom hälso- 

och sjukvård. I I. Ekman. (Red.). Personcentrering inom hälso- och sjukvård: från filosofi till 

praktik. (ss. 69-92). Stockholm: Liber. 

 

Fors, A., Ekman, I., Taft, C., Björkelund, C., Frid, K., Larsson, M. E,. Thorn, J., Ulin, K,… 

Swedberg, K. (2015). Person-centered care after acute coronary syndrome, from hospital to 

primary care - A randomised controlled trial. International Journal of Cardiologi, 187, 693–

699. doi: 10.1016/j.ijcard.2015.03.336. 

https://dx.doi.org/10.1093%2Feurheartj%2Fehr306


 

29 

 

 

Fountain, LB. (2016). Heart Failure Update: Chronic Disease Management Programs. FP 

Essent, 442, pp. 31–40.  

 

Gillham, B. (2008). Forskningsintervju: Tekniker och genomförande. (1. uppl.)(ss. 34-48). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to acheive trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105–112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 

Göteborgs Universitet Centrum för personcentrerad vård, (2016). Personcentrerad vård införs 

nu i ett antal svenska landsting & regioner. Hämtad 6 maj, 2018, från: 

https://gpcc.gu.se/aktuellt/fulltext/personcentrerad-vard-infors-nu-i-ett-antal-svenska-

landsting---regioner.cid1380844 

 

Göteborgs Universitet Centrum för personcentrerad vård, (2017). Personcentrerad vård. 

Hämtat 3 maj, 2018 från: https://gpcc.gu.se/om-gpcc/personcentrerad-vard 

 

Hagerman, I. (2006). Specialistkliniker - när behövs de? Hämtad 20 februari, 2018, från: 

https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-

sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Bakgrund%20hj%C3%A4rtsvikt_bokm%

C3%A4rken.pdf 

 

Hagerman, I. (2014). Läkemedelsbehandling. I G. Wikström (Red.), Hjärtsvikt. (ss. 117–137). 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Henricson, M., & Billhult. A. (2012). Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. (ss. 129–137). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Hjärtlungfonden (2016). Hjärtsvikt: En skrift om försämrad pumpförmåga [Broschyr]. 

Hämtad 11 maj, 2018, från: 

https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Skrifter/Hj%C3%A4rtsvikt_2016_webb.pdf 

 

Jaarsma, T., & Strömberg, A. (2000). Heart failure clinics in Europe. Progress in 

Cardiovascular Nursing, 15(2), 67-68. doi/pdf/10.1111/j.0889-7204.2000.080395.x 

 

Kemp, E. C., Floyd, M.R., McCord-Duncan, E., & Lang, F. (2008). Patients Prefer the 

Method of” Tell Back-Collaborative Inquiry” to Assess Understanding of Medical 

Information. Journal of the American Board of Family Medicine, 21(1), pp. 24-30. doi: 

10.3122/jabfm.2008.01.070093 

 

Ker, J. (2017). Chronic heart failure. Professional Nursing Today, 21(1), 41–42. Hämtad 11 

maj, 2018, från: http://www.pntonline.co.za/index.php/PNT/article/view/898/1519  

 

Kjellgren, K. (2013). Kommunikation och läkemedel. I B. Fossum (Red.), Kommunikation 

samtal och bemötande i vården. (ss.335-373). Lund: Studentlitteratur. 

 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001
https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001
https://gpcc.gu.se/aktuellt/fulltext/personcentrerad-vard-infors-nu-i-ett-antal-svenska-landsting---regioner.cid1380844
https://gpcc.gu.se/aktuellt/fulltext/personcentrerad-vard-infors-nu-i-ett-antal-svenska-landsting---regioner.cid1380844
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Bakgrund%20hjärtsvikt_bokmärken.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Bakgrund%20hjärtsvikt_bokmärken.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Bakgrund%20hjärtsvikt_bokmärken.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Bakgrund%20hjärtsvikt_bokmärken.pdf
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Bakgrund%20hjärtsvikt_bokmärken.pdf
https://www.hjart-lungfonden.se/Documents/Skrifter/Hjärtsvikt_2016_webb.pdf
http://www.pntonline.co.za/index.php/PNT/article/view/898/1519


 

30 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M., Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod. Från idé till examination inom omvårdnad. (ss. 69–91). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lundman, B., & Graneheim Hällgren, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M, Granskär., 

& B, Höglund- Nielsen (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (ss. 

187–201). Lund: Studentlitteratur. 

 

Mårtensson, J., Dahlström, U., Johansson, G., Lernfelt, B., Persson, H., & Willenheimer, R. 

(2009). Nurse-led heart failure follow up in primary care in Sweden. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 8, 119–124. doi: 10.1016/j.ejcnurse.2008.10.002 

 

Mårtensson, J. (2012). Vård av patient med hjärtsvikt. I B., Fridlund, D., & Malm, J., 

Mårtensson (Red.), Kardiologisk omvårdnad. (ss. 78–108). Lund: Studentlitteratur. 

 

Nicholas, J., Hobbs, R., & Taylor, J. (2017). The management of diagnosed heart failure in 

older people in primary care. Maturitas, 106(2017), 26–30. 

doi:10.1016/j.maturitas.2017.08.011 

 

Persson, J., & Stagmo, M. (2014). Perssons Kardiologi Hjärtsjukdomar hos vuxna. (ss. 13–

134). Lund: Studentlitteratur. 

 

Persson, H., & Wikström, G. (2014). Struktur i hjärtsjukvården. I G. Wikström (Red.), 

Hjärtsvikt. (ss. 189-191). Lund: Studentlitteratur. 

 

Polit, D., & Beck, C. (2016). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice. (10th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Ponikowski, P., Voors, A., Anker, S., Bueno, H., Cleland, J., Coats, A., . . . Van der Meer, P. 

(2016). 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart 

failure. European Journal of Heart Failure, 18(8), 891-975. doi: 10.1002/ejhf.592 

 

Rikssvikt (2017). Säker hjärtsviktsvård i norr eftersträvas - SHINE 2, 2016–2017. Hämtad 20 

februari, 2018, från: http://www.ucr.uu.se/rikssvikt/component/edocman/shine-2-rapport 

 

SFS 2014:821. Patientlagen. Stockholm: Riksdagen. 

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen.  

 

SFS 2017:612. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Stockholm: Riksdagen. 

 

Shah, A.B., Morrissey, R.P., Baraghoush, A., Bharadwaj, P., Phan, A., Hamilton, M.,… 

Schwarz, E.R. (2013). Failing the failing heart: a review of palliative care in heart failure. 

Review in Cardiovascular Medicine. 14(1), 41-48. doi: 10.3909/ricm0635 

 

 

http://dx.doi.org/10.1002/ejhf.592
http://dx.doi.org/10.1002/ejhf.592
http://www.ucr.uu.se/rikssvikt/component/edocman/shine-2-rapport


 

31 

 

Socialstyrelsen (2012). Organisering av vård och omsorg för de mest sjuka äldre – en 

kartläggning av översikter. Hämtad 17 april, 2018, från: 

http://www.sbu.se/contentassets/733d729f817b4f12afcd39a336e96a3b/organisering_vard_om

sorg_sjuka_aldre_2012-3-13.pdf 

 

Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer-målnivåer hjärtsjukvård- målnivåer för 

indikatorer. Hämtad 11 maj, 2018, från:  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19923/2015-10-3.pdf 

 

Strömberg, A., Mårtensson, J., Fridlund, B., Levin, L. A., Karlsson J. E., & Dahlström, U. 

(2003). Nurse-led heart failure clinics improve survival and self-care behaviour in patients 

with heart failure: results from a prospective, randomised trial. European Heart Journal, 

24(11), 1014–1023. doi.org/10.1016/S0195-668X(03)00112-X 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2013). Omhändertagande av äldre som 

inkommer akut till sjukhus – med fokus på sköra äldre (SBU-rapport, 221). Stockholm: SBU. 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2017). Patientdelaktighet i hälso-och 

sjukvården: en sammanställning av vetenskapliga utvärderingar av metoder som kan påverka 

patientens förutsättningar för delaktighet (SBU-rapport, 260). Stockholm: SBU. 

 

Svenska Sjuksköterskeförening & Svenska Läkaresällskapet. (2017). Teamarbete & 

förbättringskunskap, två kärnkompetenser för god och säker vård. Hämtad den 18 april, 2018, 

från: https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/kvalitet/teamarbete.och.forbattringskundkap.pdf 

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2016). Personcentrerad vård. Hämtad 28 januari 2018, från: 

https://www.swenurse.se/personcentrerad-vard  

 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017). Teamarbete & förbättringskunskap två 

kärnkompetenser för god och säker vård. Hämtad 25 april, 2018, från: 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/kvalitet/teamarbete.och.forbattringskundkap.pdf 

 

Ulin, K., Olsson, L.E., Wolf, A., & Ekman, I. (2016). Person-centered care-An approach that 

improves the discharge process. European Journal of Cardiovascular Nursing, 15(3), 19–26. 

doi:10.1177/1474515115569945 

 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserat 

examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod. Från idé till 

examination inom omvårdnad. (ss.481–495). Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Hämtad 20 februari, 2018, från: 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  

 

Wikström, G. (2014). Fysiologi. I G. Wikström (Red.), Hjärtsvikt. (ss. 17–48). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

 

 

http://www.sbu.se/contentassets/733d729f817b4f12afcd39a336e96a3b/organisering_vard_omsorg_sjuka_aldre_2012-3-13.pdf
http://www.sbu.se/contentassets/733d729f817b4f12afcd39a336e96a3b/organisering_vard_omsorg_sjuka_aldre_2012-3-13.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19923/2015-10-3.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19923/2015-10-3.pdf
https://doi.org/10.1016/S0195-668X(03)00112-X
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet/teamarbete.och.forbattringskundkap.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet/teamarbete.och.forbattringskundkap.pdf
https://www.swenurse.se/personcentrerad-vard
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet/teamarbete.och.forbattringskundkap.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/kvalitet/teamarbete.och.forbattringskundkap.pdf
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


 

32 

 

Vårdhandboken (2017). Personcentrerad vård. Hämtad 25 april, 2018, från:  

http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-

patientperspektiv/Fordelar-och-utmaningar-med-personcentrerad-vard/ 

 

Yancy, C., Jessup, M., Bozkurt, B., Butler, J., Casey, D., Drazer, M.,…Wilkoff, B. (2013). 

2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure. Journal of the American 

College of Cardiology, 62(16), pp.147-239. doi:10.1161/CIR.0b013e31829e8776  

 

Åsberg, I., Hallonquist, K., & Nilsson, K. (2017). Ny lag 1 jan 2018: Lagen om samverkan 

vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (2017:612). Hämtad 20 februari, 2018, från: 

http://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/halsa-vard-

tandvard/halsoval/aktuellt/dialogmoten_sept_2017/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-

halso-och-sjukvard---dialogmote.pdf 

  

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-patientperspektiv/Fordelar-och-utmaningar-med-personcentrerad-vard/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-patientperspektiv/Fordelar-och-utmaningar-med-personcentrerad-vard/
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/halsa-vard-tandvard/halsoval/aktuellt/dialogmoten_sept_2017/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso-och-sjukvard---dialogmote.pdf
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/halsa-vard-tandvard/halsoval/aktuellt/dialogmoten_sept_2017/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso-och-sjukvard---dialogmote.pdf
http://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/halsa-vard-tandvard/halsoval/aktuellt/dialogmoten_sept_2017/samverkan-vid-utskrivning-fran-sluten-halso-och-sjukvard---dialogmote.pdf


 

BILAGA 1 

 

 

Förfrågande om att medverka i en intervjustudie 

 

Vi heter Ouafae Lahrech och Kristina Murgårdh och är sjuksköterskor. Vi studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning Hjärtsjukvård, 60 poäng, vid 

Sophiahemmets Högskola i Stockholm. I vårt självständiga arbete, omfattande 15 poäng, 

kommer vi att genomföra en kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av att 

arbeta personcentrerat med patienter med hjärtsvikt i primärvården. Studien kommer att 

genomföras på Din vårdcentral och där tillstånd att utföra studien har getts av Din 

verksamhetschef…………………………………….  

 

Detta brev innebär en förfrågan om medverkan. Om Du väljer att delta i studien kommer vi 

att intervjua Dig i en lokal på eller i närheten av Din arbetsplats. Intervjun beräknas ta 30–60 

minuter och spelas in. Vi kommer att följa en frågeguide med öppna frågor och följdfrågor. 

Om möjligt ska intervjun göras under arbetstid. Om Du väljer att medverka i studien ber vi 

Dig att meddela oss via e-post. Därefter bestämmer vi gemensamt tid och plats för intervjun. 

Vi går igenom information kring studien och vi kommer be Dig om ett skriftligt samtycke för 

att delta i studien. Du deltar helt frivilligt och har när som helst rätt att avbryta Din 

medverkan, utan vidare förklaring. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 

ingen enskild person kommer kunna identifieras. Resultatet kommer att publiceras i DIVA, en 

internetportal för forskningsrapporter och studentarbeten. 

 

 

Om du har några frågor, funderingar eller vill medverka är du välkommen att maila eller ringa 

Kristina Murgårdh   Ouafae Lahrech 

Student    Student 

tel: XXX-XXXXXX   tel: XXXX-XXXXXX 

e-post: XXX.XXX@XXX.XX  e-post: XXX.XXX@XXX.XX  

 

Vår handledare heter Maria Wahlström. Vill du ställa några ytterligare frågor till henne går 

det bra att maila på: XXX.XXX@XXX.XX  
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Forskningspersonsinformation 

 

Studiens preliminära titel: Personcentrerad vård vid hjärtsvikt i primärvården. En kvalitativ 

intervjustudie. 

 

Syftet är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat med personer 

med hjärtsvikt i primärvården. 

 

Problem: Patienter med hjärtsvikt har ofta inte enbart hjärtsvikt som en diagnos utan kan ha 

flera sjukdomar. För detta förutsätter det att hjärtsviktsvården ska utgå från en helhetssyn för 

att tillgodose patienternas komplexa behov. Forskning har visat att hjärtsvikt är den vanligaste 

orsaken till sjukhusinläggning för patienter som är över 65 år gamla. Den nya svenska 

lagstiftningen då vården kommer att förskjutas från slutenvård mot öppenvård medför ett ökat 

ansvar för öppenvården samt att patientens delaktighet i vården ska ökas. Personcentrerad 

vård och konceptet av hjärtsviktsmottagning har visat främja och förbättra patienternas 

delaktighet samt minska kostsamma återinläggningar. Det finns dock lite evidens hur vård ur 

ett personcentrerat perspektiv används i primärvården. Denna studie kan tillföra ny kunskap 

om sjuksköterskors erfarenheter att arbeta personcentrerat med patienter med hjärtsvikt i 

primärvården. 

 

Metoden för det planerade arbetet är att intervjua sjuksköterskor som arbetar personcentrerat 

med patienter med hjärtsvikt. Intervjuerna beräknas ta 30–60 minuter och genomföras i 

lokaler på eller i närheten av Din arbetsplats. Om möjligt ska intervjun göras under arbetstid. 

Alla intervjuer kommer att spelas in via diktafon eller mobilenhet. Vi planerar att genomföra 

intervjuerna i början av februari 2018. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och 

ingen enskild person eller arbetsplats kommer att kunna identifieras. Du deltar helt frivilligt 

och har när som helst rätt att avbryta din medverkan utan vidare förklaring. 
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Jag har tagit del av informationen kring studien och samtycker till att delta.  

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ort och datum                                    Underskrift 

informant 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Namnförtydligande (texta gärna) 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Ort och datum                                                Underskrift forskningsansvarig 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Namnförtydligande (texta gärna) 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ort och datum                                                Underskrift forskningsansvarig 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Namnförtydligande (texta gärna) 
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Intervjuguiden 

 

Inledning/ bakgrundsfrågor 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat på hjärtsviktsmottagning? 

Vilken utbildning har du? 

Har du gått någon kurs/utbildning i personcentrerad vård? 

Hur mycket tid är avsatt att arbeta med patienter med hjärtsvikt? 

 

Huvudfrågor om personcentrerad vård 

Berätta, Vad är personcentrerad vård för dig? 

(Hur skulle du beskriva personcentrerad vård?) 

Hur tänker du kring personcentrerad vård när du arbetar med patienter med hjärtsvikt?  

På vilket sätt används personcentrerad vård med patienter med hjärtsvikt i din arbetsplats? 

Hur får du patienten med hjärtsvikt att vara delaktig i sin egenvård? 

Kan du berätta på vilket sätt dokumenteras patientens mål/hälsoplan? 

 

Avslutning 

Är det något du önskar tillägga? 

Tack för att du ställde upp! 

 

Följdfrågor 

Kan du utveckla detta? 

Kan du berätta mera om detta? 

Har vi uppfattat dig rät när du har sagt… 

Kan du ge ett exempel på detta? 

 

 

 

 


