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SAMMANFATTNING 

 

Förmaksflimmer är den vanligaste takyarytmin hos vuxna och ökar kraftigt i prevalens med 

stigande ålder. Förmaksflimmer är förenat med ökad dödlighet, minskad livskvalitet, ökad 

risk för stroke, demensutveckling, depression och hjärtsvikt. Vid debut av paroxysmalt 

förmaksflimmer och efter hjälp att återgå i sinus, kan risken att återfalla i förmaksflimmer och 

dess samsjuklighet minska, genom att hantera sina riskfaktorer. Undersökningar har visat att 

patienter är minst nöjda med information, kunskap och delaktighet inom slutenvården. 

Patienten har rätt att få information om sitt hälsotillstånd, sitt förväntade vård- och 

behandlingsförlopp samt om möjligheten att välja behandlingsalternativ. Kommunikation 

inom vården är livsnödvändig och kan stöta på flertalet kommunikationshinder både från 

patient och vårdares sida. Personcentrerad vård är fördelaktigt vid vård av patienter med 

förmaksflimmer. Det främjar delaktighet i beslutsfattande och ökar också följsamheten till 

långvarig behandling och sjukdomsinsikt.  

       

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att göra patienter med 

diagnosen paroxysmalt förmaksflimmer, delaktiga i sin vård och behandling.  

 

Åtta fokusgruppintervjuer har genomförts med 34 sjuksköterskor. Den insamlade datan 

analyserades via en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultatet visade två teman; Personcentrerad vård främjar delaktighet samt sjuksköterskans 

medicinska fokus påverkar delaktigheten, samt följande fem kategorier; information, 

kommunikation, bemötande, samverkan i team samt organisation och struktur. Under temat 

personcentrerad vård främjar delaktighet ingick kategorierna information, kommunikation 

och bemötande. Det genomsyrande budskapet i intervjuerna och det uppfattande latenta 

budskapet är det goda etiska förhållningssättet och den i grunden goda människosynen som 

föreligger hos de intervjuade sjuksköterskorna.  De arbetar personcentrerat, även fast det inte 

talas uttryckligen om personcentrering. Under temat sjuksköterskans medicinska fokus 

påverkar delaktigheten, återfanns två kategorier; samverkan i team samt organisation och 

struktur. I detta tema framkom att sjuksköterskornas fokus huvudsakligen var medicinskt 

istället för omvårdnadsinriktat. 

 

Studiens slutsats är att det inom slutenvården inte kommuniceras så mycket med patienter 

med paroxysmalt förmaksflimmer om deras kroniska diagnos och de får ofta stå tillbaka för 

patienter med mer akuta tillstånd. Trots att så mycket forskning visat på att personcentrerad 

vård är det som främjar en god följsamhet och delaktighet för alla patienter prioriteras detta 

bort. Sjuksköterskorna prioriterar bort omvårdnadsfokuset till förmån för att främja 

vårdprocessen utifrån det medicinska fokuset och prioriterar enbart den medicinska processen. 

Sjuksköterskan förväntas många gånger vara patientens representant, vilket kan detta leda till 

en känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskor. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Delaktighet, Information, Kommunikation, Paroxysmalt förmaksflimmer, 

Personcentrerad vård 



  

 

 

ABSTRACT 

 

Atrial fibrillation is the most common tachyarythmia in adults with an increased prelavence 

related to aging. Atrial fibrillation is associated with increased mortality, decreased quality of 

life, increased risk of stroke, dementia, depression and heart failure When affected by 

paroxysmal atrial fibrillation and helped to return to sinusrythm, one can reduce the risk of 

recurrence in atrial fibrillation and its co-morbidity by managing its risk factors. Patients are 

least satisfied regarding information, knowledge and participation in inpatient care. The 

patient has the right to receive information about his or hers state of health, their expected 

care and treatment, and the possibility of choosing treatment options. Communication within 

health care is vital and can encounter most communication barriers both on the part of the 

patient and the caregiver. Person-centered care is beneficial in the care of patients with atrial 

fibrillation. It promotes participation in decision making and also increases adherence to long-

term treatment and disease. 

 

The aim of this study was to highlight the nurses' experiences of making patients diagnosed 

with paroxysmal atrial fibrillation, involved in their care and treatment.  

 

Eight focus group interviews have been conducted with 34 nurses. The collected data was 

analyzed via a qualitative content analysis. 

 

The result showed the following two themes; Person-centered care promotes participation 

and the nurse's medical focus affects participation, as well as the following five categories; 

information, communication, personal approach, teamwork and organization and structure. 

Under the theme of person-centered care promotes participation the identified categories was 

information, communication and personal approach. The underlying message in the 

interviews and the perceptive latent message is the good ethical approach and the 

fundamentally good human view that exists among the interviewed nurses. They work person-

centered, even though there is no explicit mention of person centering. Under the nurse's 

medical focus affects participation, two categories were found; teamwork and organization 

and structure. In this theme it emerged that the nurses' focus was mainly medical rather than 

nursing focused.  

 

The study's conclusion is that in in-patient care, there is a lack of communication with 

paroxysmal atrial fibrillation patients about their chronic diagnosis and they often must stand 

back in the behalf of patients with more acute conditions. Despite the amount of research that 

has shown person-centered care is what promotes good adherence and participation for all 

patients, this is not prioritized. The nurses prioritize a medical focus over a nursing focus, to 

benefit the care process which is also based on a pure medical focus. The nurse is often 

expected to be the patient's representative, which can lead to a feeling of insufficiency in 

nurses. 
 
 
 
 

 

Keywords: Communication, Information, Paroxysmal atrial fibrillation, Participation, Person-

centered care,  
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OMNÄMNANDE 

 

Till alla våra arbetskamrater som gjorde denna studie möjlig 

 

De veckorna som varit har ni berättat om symtom såsom palpationer 

Om ångest, om hjulningar, om tävlingar, om omslagskroner 

 

Alla Ni sådan enorm människoinsikt besitter 

Både från patienter och från personalfesternas glitter 

 

Att få arbeta med Er varje dag en ynnest är 

Allting löser sig, ingenting är till besvär 

 

Att ha roligt och skratta tillsammans har blivit vårt signum 

Skrålande skratt i kör från Kardans fikarum 

 

Utan er hade detta arbete inte varit möjligt 

Våra begrepp skulle blivit innehållslösa, kategorierna och koderna förfarit 

 

Tack alla för berättelser om möten ni mer Er delat 

Erfarenhet och kunskap ni stor belevat 
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INLEDNING 

 

Patienter med paroxysmalt förmaksflimmer har en önskan om information och kunskap för att 

kunna vara delaktiga i sin vård och behandling, men utan att de verksamma inom vården 

lyckas förmedla den. Med ökad sjukdomskunskap och insikt kan följsamheten hos patienter 

öka och bidra till bättre kontroll av egenvård, medicinsk behandling och sjukdomskontroll 

samt deltagande i beslut kring sin egen vård. Genom att vara delaktig i sin egen vård ökar 

också sannolikheten för följsamhet och hos patienterna med paroxysmalt förmaksflimmer 

minskar risken för stroke, demensutveckling, nedsatt livskvalitet och onödigt lidande. Genom 

att hantera sina riskfaktorer för att återfalla i oregelbunden rytm, minskar också risken för all 

den samsjuklighet som föreligger vid förmaksflimmer. 

 

BAKGRUND 

 

Paroxysmalt förmaksflimmer – prevalens, epidemiologi och risk 

 

Socialstyrelsen (2018) beskriver förmaksflimmer som den vanligaste takyarytmin hos vuxna.  

Paroxysmalt förmaksflimmer definieras enligt European Society of Cardiology (ESC) som en 

spontant övergående förmaksarytmi som pågår under max 48 timmar och kan upprepas i 

perioder upp till sju dygn, relaterat till svårigheter att ha tillgång till monitorering (Kirchhof et 

al., 2016).  

 

I Europa diagnostiseras 120 000 – 215 000 personer med diagnosen förmaksflimmer varje år 

och år 2030 beräknas mellan 14 till 17 miljoner invånare i Europa diagnostiserats med 

förmaksflimmer (Kirchhof et al, 2016). Enligt Morillo, Banerjee, Perel, Wood och Jouven 

(2017) spås diagnosen förmaksflimmer öka i takt med en åldrande befolkning samt en 

misstänkt underdiagnostisering, vilket kommer ställa högre krav på vården framgent. 

Förekomsten av förmaksflimmer är starkt korrelerad med ökande ålder. Uppskattningar tyder 

på att förekomsten av förmaksflimmer i världen är tre procent hos befolkningen över 20 år, 

där prevalensen stiger kraftigt med ökande ålder samt med samsjuklighet (Kirchhof et al, 

2016). Under 50 års ålder beräknas mindre än en halv procent lida av förmaksflimmer medan 

vid 80 år drabbas över tio procent (Kirchhof, 2017). 

Förmaksflimmer är associerat med dubbel ökad risk för dödlighet hos kvinnor och en och en 

halv ökad risk för män. Stroke kan förebyggas med hjälp av antikoagulantia, dock kvarstår 

risken för hjärtsvikt och plötslig död hos dessa patienter. Vid obehandlat förmaksflimmer ökar 

risken för plötslig död korrelerat till stroke eller hjärtsvikt. Cirka 20–30 procent av alla stroke 

orsakas av förmaksflimmer, 10–40 procent av förmaksflimmerpatienterna ligger inne på 

sjukhus varje år och upplevd livskvalitet är sämre hos patienter med förmaksflimmer. Utöver 

detta lider 20–30 procent av alla förmaksflimmerpatienter av hjärtsvikt, det förekommer ökad 

depression i denna patientkategori samt ökad prevalens av kognitiv svikt och demens ses hos 

dessa patienter (Kirchhof et al, 2016). I en studie framtagen av European Heart Assossiation 

(EHRA), drabbas personer med förmaksflimmer i större utsträckning av hjärtsvikt med mer 

utbredda symtom än personer med normal sinusrytm. Förmaksflimmer ökar också risken för 

en nedsatt aktivitetsnivå, ökade sjukhusinläggningar, samt en ökad risk för stroke (Zafrir et. 

al, 2018). Enligt ESC (2018) finns pågående forskning som ännu ej är publicerad, som talar 

för att fyra av tio individer som har förmaksflimmer har hjärnskador utan tidigare tecken till 

stroke eller transistent ischemisk attack (TIA).  
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Forskningen genomförs då det misstänkts att det föreligger fler bakomliggande faktorer 

mellan förmaksflimmer och den ökade förekomsten av utveckling av demens och kognitiv 

svikt (ESC, 2018). 

Prelevansen för flimmer ökar vid samsjuklighet såsom obesitas, hypertoni, ischemisk 

hjärtsjukdom, hjärtsvikt, hypertoni, klaffsjukdom, diabetes samt njursvikt (Kirchhof et al, 

2016). Andra orsaker för utveckling av förmaksflimmer är rökning, diabetes, tyreotoxikos, 

infektioner/sepsis, sömnapnésyndrom, alkoholism eller annat missbruk samt postoperativt 

korrelerat till kombination av hypovolemi och sympatikuspåslag (Hornestam, 2018). Vid 

utvecklat förmaksflimmer kan risken för att återfå sitt förmaksflimmer, och dess 

samsjuklighet, minska genom hantering av olika riskfaktorer. Behandling av hypertoni, 

tyreotoxitos, obesitas, diabetes, rökstopp, minskat alkoholintag samt ökad fysisk aktivitet kan 

bidra till minskad risk för återfall i förmaksflimmer (Kirchhof et al, 2016).  

 

Kommunikation och samtal 

 

Kommunikationen är enligt Fossum (2013) livsnödvändigt inom vården och vi kommunicerar 

för att överleva, samarbeta och att tillfredsställa personliga behov. Kommunikationen handlar 

dels om vårt kroppsspråk och dels om vårt verbala uttryck, det vi säger men även om det som 

sägs mellan raderna. Det föreligger en klar skillnad mellan kommunikation och information. 

Kommunikation är en interaktiv process, en dialog mellan två deltagare, en process som 

förutsätter utbyte av kunskap och erfarenhet. Information innebär att kunskap överförs från en 

givare till en mottagare (Fossum, 2013). Enligt Antonacci et.al. (2018) spelar 

kommunikationen i vården en väsentlig roll men är ofta negligerad till fördel för mer teknisk 

och medicinsk vård. Arnold och Underman Boggs (2016) definierar effektiv kommunikation i 

vårdmötet som en tvåvägskommunikation där det sker utbyte av information mellan patienter 

och vårdare som säkerhetsställer att förväntningar och ansvarsfördelning av alla inblandade är 

förstådd. Tvåvägskommunikation förutsätter feed-back vilket möjliggör förståelse av både 

sändare och mottagare. Effektiv och korrekt information är klar, koncis, konkret, komplett 

och artig. 

 

Kommunikationshinder 

Kommunikationshinder inom vården beror bland annat på att många vårdare hellre fokuserar 

på sjukdomar och hur de ska behandlas än på personen, hennes hälsoproblem och 

livssituation. Ett annat kommunikationshinder är hur vi uppfattar patienter och oss själva som 

vårdare där det saknas förståelse för att vi är olika och har olika förväntningar och 

föreställningar. Vi har olika bakgrund med olika personliga och religiösa övertygelser samt 

erfarenheter (Fossum, 2013). Savio och George (2013) berättar att sjuksköterskor upplever 

både verbala och icke-verbala kommunikationssvårigheter vid kulturella och språkliga 

skillnader mellan sjuksköterskor och patienter och de intervjuade sjuksköterskorna visade en 

gynnsam attityd gentemot vikten av god kommunikation med patienterna. Det är av yttersta 

vikt för alla arbetande inom vården att vara medvetna om skillnader, både verbal och icke-

verbal kommunikation i olika kulturella sammanhang. Enligt Ardalan, Bagheri-Saweh, 

Etemadi-Sanandaji, Nouri och Valiee (2018) så är det vanligaste kommunikationshindret i 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient kulturella skillnader. Sjuksköterskorna i 

denna studie uppfattade att utifrån patientens perspektiv var anhörig eller följeslagare den 

största kommunikationsbarriären, utifrån organisationens perspektiv var vården av kritiskt 

sjuk patient den största kommunikationsbarriären och utifrån sjuksköterskans perspektiv var 

tidsbristen den största kommunikationsbarriären.  
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Ardalan et.al. (2018) föreslår att för att förhindra dessa kommunikationsbarriärer bör vård ske 

av inhemska och samkönade sjuksköterskor vid vården av patienter, anhöriga och följeslagare 

bör ej vara närvarande samt öka antalet sjuksköterskor för att överkomma barriärerna.  

 

Arnold och Underman Boggs (2016) säger att hinder för god kommunikation uppstår hos 

patienten vid smärta, fysiskt obehag, oro eller personliga motsägelsefulla övertygelser, vid 

svårigheter att förstå sjuksköterskans språk eller terminologi. När patienten uppfattar att det 

som avhandlas är känslosamt jobbigt, när patienten känner sig på defensiven, osäker eller 

dömd, när patienten känner sig förvirrad av komplexiteten i det framförda budskapet 

exempelvis för att för mycket framförs på en gång samt vid hörsel-, syn- eller kognitiv 

nedsättning uppstår också kommunikationshinder. Hinder för god kommunikation från 

sjuksköterskan kan vara då sjuksköterskan är upptagen med sina egna personliga agendor, när 

sjuksköterskan har bråttom att slutföra patientens fysiska vård, när sjuksköterskan drar egna 

slutsatser om patientens motivation när sjuksköterskan påverkas av omedvetet eller medvetna 

förutfattade kulturella stereotyper eller fördomar. Det kan också vara när sjuksköterskan 

tänker före nästa fråga, när sjuksköterskan blir defensiv och känner sig osäker på om hen kan 

hjälpa patienten samt när sjuksköterskan överreagerar känslomässigt på en patients specifika 

behov eller personliga karaktär.    

 

Samtal 

Det finns vissa saker som är gemensamt vid alla samtal. Detta är följande: att varje individ går 

in i samtalet med en stomme av vad denne bär med sig från sitt dagliga liv, att varje samtal är 

inneslutet i andra samtal, att samtal uppstår på olika nivåer både interpersonellt eller 

universellt, att varje samtal har förväntningar, avsikter och syfte som alla involverade bidrar 

med samt att varje talat samtal mellan deltagare innehåller tysta, inre samtal inom varje 

ingående deltagare (Fossum, 2013). Vid det professionella samtalet mellan sjuksköterskan 

och patienten beskriver Macdonald (2016) att kommunikationen bör anpassas efter patientens 

behov och att det vid samtalet är viktigt att underbygga ett partnerskap mellan sjuksköterska 

och patient, framförallt genom att individanpassa kommunikationen. Individanpassad 

kommunikation kunde bidra till att sjuksköterskan erhöll en mer kvalificerad bild av 

patientens livsvärld. I studien framkom bland annat att sjuksköterskan bör i samband med det 

professionella samtalet kombinera det medicinska samtalet med ”små prat”. Genom att 

kommunicera med patienten på ett socialt sätt kunde patienten känna sig mer avslappnad i 

samtalet och i det sociala samtalet kunde sjuksköterskan uppfatta mycket om patienten som 

inte alltid framkommer i samband med det medicinska samtalet, exempelvis patientens 

aktivitetsnivå. 

 

Enligt Siota, Broström och Hedberg (2012) dominerar den medicinska agendan över den 

patientcentrerade i samband med patientkonsultationer med patienter som lider av 

förmaksflimmer. I studien samlades 23 filmade konsultationer med patienter med 

förmaksflimmer, både konsultationer med läkare och med sjuksköterskor. Fyra ämnen 

användes av både läkare och sjuksköterskor; patofysiologi, undersökningsprocedurer, 

behandling och aktivitet. När sjuksköterskorna konsulterade med patienterna användes 

samtalsutrymmet nästintill lika mellan vårdare och patient. När läkarna konsulterade 

patienterna pratade läkaren mest och var också den som initierade ämnen flest gånger, varför 

den medicinska agendan dominerade. Under sjuksköterskekonsultationerna var patienterna 

mer pratsamma, initierade samtalen oftare och pratade om det är att leva med 

förmaksflimmer, jämfört med vid läkarkonsultationerna.   
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Bemötande 

Bemötande, ett abstrakt begrepp som innehåller många dimensioner, innefattar bland annat 

om hur vi tar emot en patient och vårt samtidiga kroppsspråk. Tittar vi patienten i ögonen, hur 

hälsar vi, sitter eller står vi i förhållande till anhöriga? Det omfattar också indirekt hur vården 

utförs och vad vi har för människosyn. Fler saker som ingår i begreppet bemötande är 

vänlighet, hjälpsamhet, människovärde, kvalitet, korrekt information och besked, respekt, 

värme, engagemang, uppträdande, mottagande, behandling och tonfall. Att ha ett gott 

bemötande i vårdsituationen lägger grunden för att information och kunskap förmedlas på ett 

för patienten bra sätt. Att ha ett gott bemötande är varken lätt att lära ut eller att lära sig själv, 

men handlar om en professionalism där vi som vårdpersonal utöver att vara pålästa, korrekta 

och kompetenta, också bemöter patienterna på det sätt vi själva skulle vilja bli bemötta 

alternativt på det vis vi uppfattar att den unika individen vill bli bemött. Ett sätt att lära sig ett 

gott bemötande är att rannsaka sig själv och fundera över hur skulle jag vilja bli bemött om 

jag var patient. Inte för att alla människor vill eller ska behandlas lika, men för att reflektera 

över sitt etiska förhållningssätt vid bemötande av olika människor i vårdsituationen (Fossum, 

2013).  Enligt Thrysoee, Strömberg, Brandes och Hendriks (2018) var det av vikt för patienter 

med paroxymalt förmaksflimmer att de fick känna sig hörda av sjuksköterskan då detta bidrog 

till en upplevelse av trygghet. I mötet mellan sjuksköterskan och patienten var det viktigt 

utifrån patientens perspektiv, att sjuksköterskan tog sig tid för patienten och att sjuksköterskan 

aktivt lyssnade på patienten och vara närvarande.  

 

Information och delaktighet 

Sveriges Kommuner och Landstings årliga nationella patientenkät redovisar att patienterna är 

minst tillfredsställda med information och kunskap vid kontakt med slutenvården, vilket 

gäller samtliga verksamma yrkeskategorier inom vården. Denna punkt inom enkäten är den 

som redovisat sämst resultat sedan år 2016 och ingen förbättring har skett till år 2018. År 

2016 var delaktighet och involvering i beslut lägre rankad än information och kunskap, detta 

har dock förbättrats till år 2018, ett resultat som bör tolkas med försiktighet relaterat till att 

frågorna har ändrats inom frågeområdet ”delaktighet”. Något som bör tas i beaktande när 

denna enkätundersökning granskas är att enbart en liten del av de totalt utskickade enkäterna 

har blivit besvarade (Nationell patientenkät: Sveriges landsting och regioner i samverkan, 

2018). Enligt en undersökning som genomförts av Riksförbundet HjärtLung (2018) där 568 

individer ingick, upplever 41 procent att de ej fått tillräcklig information kring sitt tillstånd 

förmaksflimmer från sjukvården. Nästan en tredjedel av de tillfrågade hade inte fått träffa en 

kardiolog och en tredjedel ansåg att deras förmaksflimmer inte togs på allvar. Fler än nio av 

tio av de tillfrågade har inte blivit erbjudna utbildning angående förmaksflimmer från 

sjukvården. 

 

Patientlagen (SFS, 2014:821, kap 3, 1§ 2§) säger att patienten har rätt att få information om 

sitt hälsotillstånd, sitt förväntade vård -och behandlingsförlopp samt om möjligheten att välja 

behandlingsalternativ. Patientlagen (SFS 2014:821 kap 1, 1§) syftar till att stärka och 

tydliggöra patientens ställning inom hälso-och sjukvårdsverksamhet. Den syftar också till att 

stärka patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen (SFS, 2014:821, 

kap 5, 1§ 2§ 3§) behandlar också att hälso- och sjukvården skall utformas så långt som 

möjligt i samråd med patienten, vård-och behandlingsåtgärder skall utgå från patientens 

individuella förutsättningar och önskemål samt skall patientens närstående få möjlighet att 

medverka vid genomförande och utformning av vården, om det är lämpligt och tillåts relaterat 

till tystnadsplikt och sekretess.  
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Thrysoee et al (2018) berättar att information som patienter med nydebuterat förmaksflimmer 

erhållit anses av patienterna som tillräcklig, men är inte uppfattad av patienterna. Den 

information patienterna fick från allmänna medicinska vårdgivare var bristfällig. Detta bidrog 

till en upplevelse av uppgivenhet och rädsla hos patienterna. De upplevde tillfredställelse 

kring den informationen de fick från den specialiserade enheten kring den planerade vården 

samt medicinska behandlingen, men upplevde också en okunskap om förmaksflimmer som 

sjukdom trots att de erhållit information om detta. Vad som var viktig information för 

vårdgivarna var inte alltid den viktiga informationen för patienten. Det viktigaste för patienten 

var att få information om att sjukdomen inte i sig var dödlig. Många patienter fick god 

information om medicinsk behandling samt om sjukdomen i samband med det första 

vårdsamtalet, men hade till nästa samtal glömt bort eller från början inte förstått den givna 

informationen. 

 

Följsamhet 

 

Sjukdomsinsikt och egenvård 

Med bättre insikt i sin sjukdom kommer också följsamhet till god egenvård och 

läkemedelshantering samt eventuella livsstilsförändringar. Att hantera egenvård innebär att 

tolka, identifiera, förstå och hantera symtom som kan uppkomma i samband med sin kroniska 

diagnos (Klang-Söderkvist, 2013). Thrysoee et.al.. (2018) nämner att trots att patienter med 

förmaksflimmer får information av kardiologer och sjuksköterskor inriktade på 

förmaksflimmer, är informationen svår att förstå och det är svårt att vara delaktig i 

beslutsfattande kring sin sjukdom. Att komma på undervisningskonsultatonerna på kliniken 

upplevdes jobbigt för patienterna, kommunikationen som användes rörde de medicinska 

aspekterna kring förmaksflimmer, det var svårt att förstå varför antikoagulation behövdes och 

varför det behövdes livet ut. Patienterna måste vara aktiva och intresserade av involvering, 

såväl som den personcentrerade vården kring dessa patienter och kontinuerlig undervisning 

om förmaksflimmer behöver förbättring.  

 

Sjukdomskunskapen och dess betydelse för följsamhet 

Enligt Siouta et.al. (2016) upplever patienter med förmaksflimmer att för att kunna vara 

delaktiga i beslutsfattandet vid behandling, måste kunskap om diagnosen inhämtas och 

självförtroende byggas upp. Även om patienterna kände att de inte kunde vara delaktiga vid 

beslutsfattande, upplevde de sig ändå involverade relaterat till stöd och bekräftande 

kommunikation. För att få patienterna att delta i beslutsfattande kring förmaksflimmer måste 

det läggas resurser på att skapa en god relation mellan vårdgivare och patient. Detta kan 

uppnås genom stödjande kommunikation med syfte att bygga självförtroende hos patienten 

och att skapa klarhet i situationen. Enligt Polikandrioti et.al. (2018) hade personer med 

förmaksflimmer som hade en mycket god kommunikation och relation med vårdpersonalen 

mindre ångest än de personer som enbart hade en bra eller dålig relation. Om sjuksköterskans 

förmåga att hjälpa patienten att förstå sin sjukdom är god bidrar detta till en ökad förståelse 

för patienten angående sin egen sjukdomssituation. Enligt McCabe, Rhudy och DeVon (2014) 

så förekom det vid insjuknande i förmaksflimmer ofta rädsla och osäkerhet bland de 

insjuknade personerna, detta kunde motverkas av god information från vårdgivarna. Det var 

viktigt att vårdgivarna tog sig tid att ge ut informationen och att den information som utgavs 

var tydlig. Personerna som insjuknat i förmaksflimmer upplevde mindre rädsla och osäkerhet 

då de blev motiverade till egenvård samt fick utbildning i sin sjukdom. Enligt Salmasi et. al. 

(2019) var det vanligt att patienter sökte fakta om förmaksflimmer på internet. Denna källa 

upplevdes bristfällig av patienterna då den fakta de kom över ofta var missledande, felaktig 

eller motsägelsefull.  
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Den främsta källan för information angående förmaksflimmer uppgavs av patienterna vara 

läkaren. Många patienter med förmaksflimmer har begränsad kunskap gällande vilka triggers 

som finns för förmaksflimmer samt vilka symtom som sjukdomen kan yttra sig genom. På 

grund av den bristande kunskapen av vilka symtom som förmaksflimmer kunde yttra sig 

besvärades många patienter av ångest då symtom som var mindre vanliga uppkom, såsom 

svettningar.  

 

Enligt Hedberg, Malm, Karlsson, Årestedt och Broström (2018) minskade självförtroendet att 

vara delaktig i beslutsfattande vid förmaksflimmer med minskad vitalitet och funktionsnivå i 

vardagen samt vid osäkerhet kring sjukdomen. Vid samtidig närvaro av högt blodtryck samt 

osäkerhet kring sjukdomen förelåg också minskad tillfredsställelse kring kommunikation om 

riskerna med förmaksflimmer.  

 

Interventioner med god utkomst har genomförts för att försöka öka patienters förståelse för 

antikoagulantiabehandling och varför följsamhet till antikoagulantia är viktigt (Maikranz et al, 

2017). Genom interventioner på akutmottagningar som innehåller bland annat 

patientundervisning kring sitt nydebuterade förmaksflimmer minskar återinläggningen 

signifikant på grund av symtomgivande förmaksflimmer inom 30 dagar (Cardy, Ardisson & 

Widmar, 2018). Undervisning och monitorering via smartphones om förmaksflimmer har 

visat sig öka upplevd livskvalitet och självrapporterad god medicinhantering hos drabbade 

individer (Magnani et al, 2017).  

 

Förståelse av antikoagulantians betydelse 

Förståelse för varför följsamhet till antikoagulantia är viktigt vid förmaksflimmer varierar. 

Enligt Kaufman et.al. (2018) förstår cirka 50 procent av patienterna med nydiagnostiserat 

förmaksflimmer varför följsamhet till antikoagulantia är viktigt vid diagnosen 

förmaksflimmer, och framförallt är det de första sex månaderna som förståelsen är 

suboptimal. För att förbättra förståelsen för förmaksflimmer bör framtida forskning fokusera 

på att undersöka bidragande faktorer som påverkar låg förståelse för hälsa såsom 

socioekonomiska faktorer, multimorbiditet och suboptimal patient-vårdgivare 

kommunikation. Enligt en rapport från EHRA vet inte sex till nio procent av patienter i 

Europa som behandlas med antikoagulantia att preparatet är blodförtunnande och nio procent 

visste inte inom vilka värden terapeutiskt international normalized ratio (INR) förhåller sig 

(Madrid et. al. 2016). Thrysoee et.al. (2018) nämner att patienter inte fått tillräcklig 

information så att de kan förstå vad förmaksflimmer innebär eller varför antikoagulantia var 

viktigt vid sjukdomen. Patienter har ofta inte frågor om diagnosen eller den medicinska 

planen just under den medicinska konsultationen, utan dessa funderingar uppkom ofta då 

patienten var hemma. Patienter som haft diagnosen förmaksflimmer ett tag hade svårt att 

beskriva och förstå sin sjukdom, men de kunde förstå och redogöra vad deras mediciner 

gjorde för att lindra de symtom som kom med sjukdomen.  

 

Förutsättningar för delaktighet 

Det föreligger en kritisk skillnad mellan att gå igenom en beslutsprocess utan beslutsunderlag 

jämfört med att göra det med kraft hjälpt av underlag som behövs för att påverka processen. 

Arnstein (1969) talar om att graden av involvering ger olika former av delaktighet. Den lägsta 

graden av delaktighet är information medan den högsta graden av delaktighet är 

medbeslutande. Sveriges kommuner och landsting (SKL) nämner i samband med 

medborgares delaktighet, att det lägsta steget på trappan för delaktighet är information då 

medborgarna förses med lättillgänglig, balanserad, objektiv information för att hjälpa till med 

förståelse av problemet.  
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Steg två i trappan är konsultation då medborgarna återkopplar på information, förslag och 

möjlighet till att ta ställning till vilket alternativ som individen anser är lämpligast att 

genomföra. Steg tre i trappan är dialog där medborgare möter varandra för att föra dialog om 

olika frågor som påverkar samhället. Steg fyra i trappan är inflytande/delaktighet som över tid 

är en process där medborgaren får inflytande från identifiering till behov. Det högsta graden 

av delaktighet, menar SKL, uppnås inom steg fem i trappan, medbeslutande, där beslutet 

fattas av enskilda personer som inte är valda utifrån partitillhörighet (Sveriges kommuner och 

landsting, 2013).  

 

Compliance, adherence och concordance 

I samband med följsamhet till läkemedelsbehandling brukar det talas om begreppen 

compliance, adherence och concordance. Compliance betyder lydnad och är ett laddat 

begrepp där patienten förväntas följa läkarens order. Concordance är ett begrepp som stärker 

patientens rätt att besluta om sin behandling. Concordance förutsätter att två personer 

samarbetar och i vårdrelationen att vårdaren och patienten är överens. De viktigaste faktorerna 

som kan påverka patienters följsamhet till läkemedelsbehandling är fysisk eller social 

utsatthet, hög ålder, etnisk bakgrund, psykisk ohälsa eller kommunikationsproblem där 

vårdare och patient har olika uppfattningar. Concordance är inte synonymt med varken 

compliance eller adherence (Bell, Airaksinen, Lyles, Chen & Aslani, 2007; Fossum, 2013). 

Enligt Cushing och Metcalfe (2007) definieras compliance som i vilken utsträckning patienten 

följer hälso- och sjukvårdspersonalens råd och behandling. Med detta medföljer en syn på 

patienten som passiv och lydig. Patienterna kan ha stor aktning till läkarna, men har många 

funderingar som de inte vågar framföra och de tar aktivt beslut om att inte följa sina 

läkemedelsordinationer samt har lågt förtroende för sina läkare.  

 

Adherence definieras som i vilken utsträckning en person genomför en livsstilsförändring som 

överenskommits med en vårdgivare såsom genomför träning, följer diet eller tar läkemedel. 

Adherence är komplext och är ett resultat av flertalet faktorer som påverkar personens val 

såsom social kontext, syn och attribut, sjukdomskaraktär samt tillgångar. Misslyckad 

adherence kan kopplas till när personer ska hantera en sjukdom av kronisk karaktär, särskilt 

när personen inte känner sig sjuk såsom vid diabetes eller hypertoni. Även patienter med 

depression, ångest, kognitiv funktionsnedsättning, äldre, personer med många olika läkemedel 

samt patienter med kroniska sjukdomar har lägre adherence (Bissonnette 2008; Cuching & 

Metcalfe, 2007).  

 

Vid concordance beskrivs en process omfattande läkemedelsordination som är baserad på 

partnerskap där erfarenheter vävs samman från både vårdpersonal och patient. Hur mycket en 

person vill vara delaktig i beslut om sin behandling varierar. I vissa fall fattas ett beslut om en 

behandling som båda parter anser vara lämpligt. Patienter som är delaktiga på detta sätt är mer 

välinformerade, är mer troligt engagerade i behandlingsplanen samt har större tendens att följa 

behandling när beslutet är fattat i samråd med läkaren. I vissa fall vill patienterna att läkaren 

ska fatta beslutet åt dem, men för att uppnå en god concorance ligger det då i läkarens 

utmaning att se bakom detta och eliminera faktorer som skulle kunna påverka adherence 

negativt. I det tredje fallet fattar patienten ett beslut som läkaren inte alls håller med om, men 

då måste läkaren vara säker på att patienten har förstått alternativen och att det inte finns 

några etiska hinder och då respektera patientens beslut (Bell et al., 2007; Cushing & Metcalfe, 

2007). Enligt Lindskog (2004) betyder concordance överensstämmelse och compliance 

foglighet eller följsamhet. 
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Sjuksköterskans professionella ansvar och kärnkompetens 

 

Personcentrerad vård 

Informerade patienter tenderar att ha längre följsamhet till behandling och förstå sitt eget 

ansvar vid hantering av sin kroniska sjukdom. Genom personcentrerad vård och delad 

beslutsfattning mellan vårdgivare och patient respekteras i högre grad patientens individuella 

förutsättningar och behov (Kirchhof et al, 2016). Vid patientcentrerad vård talas det i 

allmänhet enbart om personen som patient och härleder även all vård relaterad till patienten 

som patient och inte till individ. Vid personcentrerad vård flyttas fokus från sjukdomen till 

personen och dess erfarenheter och upplevelser relaterade till sjukdom och risk för sjukdom. 

Personcentrerad vård förutsätter ett partnerskap mellan personen som är en värdig och 

kapabel individ och hälso-och sjukvårdspersonal där erfarenhet och kunskap utbyts 

sinsemellan. Patienten kan identifieras utifrån tecken och diagnoser, medan personen kan 

identifieras knuten till en levnadshistoria. En person i en patientroll befinner sig till viss del i 

ständigt underläge hälso- och sjukvården, medan som person förväntar sig personen att bli 

tagen som en likvärdig part (Edberg et al., 2013; Ekman, 2015; Svensk sjuksköterskeförening, 

2016a). Sjuksköterskans specialistkompetens inom förmaksflimmervården har visats minska 

mortaliteten hos patienter med förmaksflimmer genom att via patientundervisning lära 

patienterna att hantera sina riskfaktorer, verka samordnande, bidra till personcentrerad vård 

samt förkorta vårdtider för denna patientgrupp (Jacob, 2017). Enligt Kirchhof (2017) vårdas 

patienter med förmaksflimmer fördelaktigt med personcentrerad vård som främjar delaktighet 

i beslutsfattande, där involvering av patient och familj finns med, vilket ökar följsamheten till 

långvarig behandling och sjukdomsinsikt. Dokumentering av denna personcentrerade process 

är nödvändig för att hålla patienterna välinformerade, vilket också bidrar till bättre följsamhet 

till långvarig behandling.   

Samverkan i team 

Inom vård och omsorg är teamarbetet värdefullt. Att arbeta i team innebär att ingen av 

medlemmarna i teamet vet bäst, utan teamarbetet genomsyras av en ömsesidig respektfull 

dialog där erfarenheter utbyts och styrkor lyfts fram genom god kommunikation med 

varandra. Teamarbete inom avancerad omvårdnad innebär en samordning som leder till 

samarbete vid rätt tillfälle samt att alla medlemmar inom teamet är införstådda med var och 

ens möjligheter och faktiska insatser. När teammedlemmarna är prestigelösa, arbetsklimatet är 

gott med konstruktiv feedback, målet är tydligt samt ledningen är stödjande, då når teamet 

som arbetar inom avancerad omvårdnad, som allra längst, långt över individuella prestationer 

eller allmänna arbetslag (Edberg et al., 2013). Svensk sjuksköterskeförening (2017b) 

beskriver, i sin kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, att sjuksköterskans roll 

i teamet är att ansvara för omvårdnadskompetensen, säkerhetsställa informationsöverföring 

mellan teamets medlemmar och planera, konsultera och samverka med andra aktörer för att 

säkerhetsställa kontinuitet och säkerhet i vårdkedjan. Vidare beskrivs också att sjuksköterskan 

skall systematiskt initiera, prioritera, samordna och utvärdera teamarbetet utifrån patientens 

behov och resurser samt kommunicera med patienter, närstående, medarbetare och andra i 

teamet på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt.  

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det tydligt att sjuksköterskan ansvarar för att 

patienter och enskilda personer får tillräcklig, lämplig och korrekt information på ett kulturellt 

anpassat sätt som grund för samtycke till vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017a). Svensk sjuksköterskeförening beskriver att den legitimerade sjuksköterskan har ett 

personligt ansvar att fortlöpande analysera styrkor och svagheter i den egna professionella 
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kompetensen. Sjuksköterskan skall också fördjupa och utveckla sin yrkeskompetens 

kontinuerligt utifrån kritiskt reflekterande förhållningssätt och forskning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016b) är ett 

grundläggande antagande inom existentiell filosofi att omvårdnad sker på personnivå. Därför 

spelar förståelse av vad en människa är en viktig roll om vad hälso- och omvårdnad är. 

Människan är unik och skall bemötas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och dennes 

individuella förutsättningar. 

 

Joyce Travelbee – en omvårdnadsteori om mellanmänskliga aspekter 

Enligt Joyce Travelbee (1971) omvårdnadteori om mellanmänskliga aspekter är de centrala 

begreppen; människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer samt 

kommunikation. Det viktigaste redskapet består i en nära och medveten mellanmänsklig 

relation mellan sjuksköterska och patient, som präglas av ett ömsesidigt förtroende. Travelbee 

har som utgångspunkt att människan är en oersättlig, unik individ som bara existerar en enda 

gång i denna värld och även om vi alla får genomleva, mänskliga erfarenheter såsom lidande, 

sjukdom, förluster så är den enskilda individens upplevelse av dessa erfarenheter bara hens 

egen. Travelbee tar starkt avstånd från en generaliserande människosyn och vill att etiketterna 

sjuksköterska och patient ska suddas ut. Travelbee ser lidandet som en allmänmänsklig 

erfarenhet, men är på samma gång ett helt och hållet personligt fenomen, och kan ofta vara 

knutet till sjukdom men är framförallt förknippat med det som individen anser är 

betydelsefullt i hens liv och som kan bidra till växt och utveckling. Travelbee hävdar att det är 

viktigt för sjuksköterskan att förhålla sig till individens upplevelse av lidande eller sjukdom 

än till sin egen eller annan vårdpersonals objektiva bedömning eller diagnos (Travelbee, 

1971). Sjuksköterskans vård bör enligt Travelbee ske på ett mellanmänsklig plan, där 

sjuksköterskan kan hjälpa den vårdade personen genom att med hjälp av sin kunskap och 

erfarenhet antingen förhindra eller hantera oro och lidande, och om detta inte är möjligt, 

hjälpa personen att förstå meningen och innebörden av den erfarenhet patienten genomgått. 

Sjuksköterskan ska i sitt arbete sträva efter att lindra lidande och främja hälsa. Hälsa enligt 

Travelbee indelas hälsa i subjektiv och objektiv hälsa, där den subjektiva hälsan syftar till 

varje enskild individs upplevda psykosociala hälsa, medan det objektiva främst syftar till det 

faktiska diagnostiska tillståndet. Detta innebär att även om en person erhållit en diagnos som 

objektivt kan ses som att personen har nedsatt hälsa, kan patientens subjektivt uppleva sig 

erhålla en god hälsa. Sjuksköterskan bör hjälpa vårdtagaren att bilda en förståelse kring sin 

sjukdom, och efter detta stötta patienten i form av information hur denne ska bibehålla hälsa 

och erhålla kontroll över sin egen sjukdom (Travelbee, 1971). 

 

Empati enligt Travelbee kommer av erfarenhet samt av önskan att se och förstå den andra 

personen. Det är därför omöjligt för alla sjuksköterskor att känna empati för alla sjuka 

människor, eftersom det inte är säkert att sjuksköterskor kan känna empati med alla sjuka 

personer (Travelbee, 1971). Travelbees teori lär sjuksköterskor att förstå eller åtminstone 

utforska meningen med lidande och sjukdom i deras egen livsvärld. Dock är det en existentiell 

förmåga att relatera till andra människor och förstå deras livsvärld. Därför bör 

specialistutbildade sjuksköterskor förespråka självreflektion hos andra sjuksköterskor för att 

hjälpa dem att känna tillhörighet med andra människor (Shelton, 2016). 

 

Kommunikation mellan sjuksköterska och patient förekommer enligt Travelbee då dessa 

samtalar med varandra med ord, men också utan ord. Kommunikation mellan sjuksköterska 

och patient sker genom att parterna existerar framför varandra, kroppsliga uttryck, beteende, 

ansiktsuttryck samt mimik. Kommunikation sker medveten och omedvetet (Travelbee, 1971). 
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Problemformulering 

 

Forskning och litteratur belyser den önskan om information och kunskap som patienter med 

paroxysmalt förmaksflimmer har, men utan att de verksamma inom vården lyckas förmedla 

den. Följsamheten hos patienter med paroxysmalt förmaksflimmer kan öka genom delaktiga 

och informerade patienter. Detta kan bidra till bättre kontroll av egenvård, medicinsk 

behandling och sjukdomskontroll samt deltagande i beslut kring sin egen vård. Med 

deltagande i sin egen vård ökar också sannolikheten för följsamhet och hos patienterna med 

paroxysmalt förmaksflimmer minskar risken för stroke, demensutveckling, nedsatt livskvalitet 

och onödigt lidande. Information, bemötande och kommunikation är alla viktiga hörnstenar 

för att uppnå en hög grad av delaktighet och följsamhet. Med detta i åtanke avsågs undersöka 

vilka eventuella möjligheter och hinder sjuksköterskor uppfattar och erfar i samband med 

informationsgivande, bemötande och kommunikation med patienter med paroxysmalt 

förmaksflimmer.  

SYFTE 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att göra patienter med diagnosen 

paroxysmalt förmaksflimmer delaktiga i sin vård och behandling.  

 

METOD 

 

Ansats och design 

 

För att besvara studiens syfte valdes en deskriptiv kvalitativ design med induktiv ansats. Vid 

en induktiv ansats avses utgångsläget från en mängd enskilda fall och observationer och 

hävdar sedan att ett samband som observerats i samtliga fall är generellt giltigt. Det 

eftersträvas att belysa företeelser och utifrån detta upptäcka eventuella underliggande data 

(Alvesson & Sköldberg, 2017; Polit & Beck, 2017). Vid en induktiv ansats dras slutsatser 

utifrån en mängd enskilda fall till en faktisk sanning, vilket såklart innebär en risk då vad som 

kommer ut bara blir ett yttre mekaniskt samband eftersom den underliggande strukturen eller 

situationen inte tas med i bilden (Alvesson & Sköldberg, 2017). Vid deskriptiv design avses 

beskriva omständigheter, särdrag eller frekvens kring när ett fenomen uppstår och en 

deskriptiv kvalitativ design utfördes för att plocka det bästa ur olika kvalitativa kulturer (Polit 

& Beck, 2017). Den deskriptiva kvalitativa forskningen beskrivs som ett bra första alternativ 

för ovana hälsoforskare då den kan användas med varierande teoretiska ansatser, 

insamlingstekniker och datainsamlingsmetoder (Jiggins Colografi & Evans, 2016) 

Datainsamling gjordes genom fokusgruppintervjuer (Kreuger & Casey, 2015) för att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av att göra patienter delaktiga i vård och behandling gällande 

patienter med paroxysmalt förmaksflimmer. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes 

inspirerad av Granheim och Lundman (2004). 

 

Urval 

 

Ett bekvämlighetsurval gjordes då de sjuksköterskor som inbjöds till intervju arbetar på 

samma avdelning med inriktning kardiologi på ett sjukhus i södra Norrland. På avdelningen 

vistas frekvent patienter med paroxysmalt förmaksflimmer.  
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Ett bekvämlighetsurval innebär ett icke-slumpmässigt urval baserat på frivilligt deltagande 

och var i detta fall både tidseffektivt och enkelt eftersom deltagarna rekryterades från samma 

organisation (Polit & Beck, 2017). Inklusionskriterier var verksamma sjuksköterskor på 

avdelningen vid studiens start med minst sex månaders erfarenhet. Då en bred data var 

önskvärt önskades deltagare med både kort och lång arbetslivserfarenhet för att få en så 

mångfacetterad bild som möjligt. Antal inkluderade sjuksköterskor var 34 i sammanlagt åtta 

intervjuer, varav en pilotintervju, med målet fyra till sex individer i varje grupp. I en grupp 

blev dock deltagarna enbart tre, de övriga grupperna innehöll fyra till fem personer. Totalt 

antal tillfrågade deltagare var 37, men tre kunde ej närvara p.g.a. sjukdom. Inom 

exklusionkriterier hamnade sjuksköterskor med mindre än sex månaders erfarenhet då dessa 

sjuksköterskor ansågs ha för begränsad erfarenhet av att ha mött dessa patienter för att ha 

hunnit reflektera över deras förhållningssätt gentemot dem, Även frågor om anhöriga 

exkluderades, för att kunna begränsa det framkomna resultatet utifrån vårt syfte. 

 

Datainsamling 

 

Inkludering av deltagare 

Före studiens start tillfrågades verksamhetschef skriftligt om genomförande av studien, se 

Bilaga A. Då detta återkopplades via skriftligt godkände kontaktades deltagarna. De 

inkluderade deltagarna informerades muntligen och enskilt på arbetsplatsen av en av 

författarna. Den muntliga informationen innefattade det frivilliga deltagandet, studiens syfte 

och dess tillvägagångssätt samtidigt som samtyckesformuläret med skriftlig information 

utlämnades, se Bilaga B. Deltagarna uppmuntrades att läsa igenom samtyckesformuläret och 

den muntliga informationen samt vid frågor, nekande eller godkännande till deltagande 

återkomma till någon av författarna. Då medgivande till medverkan gjorts indelades 

deltagarna i SMS-grupper för att på bästa sätt bestämma tid och plats för fokusgruppintervju. 

Till fokusgruppintervjun tog deltagarna med sig signerade samtyckesformulär för medgivande 

till medverkan i studien. 

 

Intervjuguide 

Innan studien påbörjades konstruerades en intervjuguide, se bilaga C, som inspirerades av en 

semistrukturerad modell. Intervjufrågorna bestämdes utifrån syftet (Polit & Beck, 2017). Det 

eftersträvades att de frågor som ingick i intervjuguiden var ställda relativt öppna med målet 

att minska moderatorns behov till inblandning under intervjuerna. Innan intervjuerna startade 

kontrollerades instrumenten för ljudinspelning samt ljudkvalité (Kreuger & Casey, 2015). 

 

Pilotintervju 

En utvärdering av intervjuguiden genomfördes genom intervjuer av personer som inte senare 

skulle ingå i studien. Det var också här det utvecklades sonderande frågor. Då intervjuguiden 

bedömdes komplett utfördes en pilotintervju med deltagare som motsvarade de ovan 

beskrivna inklusions- och exklusionskriterier. Denna pilotintervju inkluderades sedan i 

undersökningens resultat då inga ytterligare revideringar utfördes av intervjuguiden (Kreuger 

& Casey, 2015).  

 

Genomförande 

Insamling av data har genomförts med fokusgruppintervjuer. Fördelningen av 

intervjudeltagarna utfördes medvetet för att skapa en god gruppdynamik. Den valda metoden 

var adekvat för att bidra till en bred förståelse och för att belysa studiens syfte. Användningen 

av fokusgruppintervjuer främjar förmågan att fånga upp uppfattningar, beteenden, handlingar, 

känslor och problem. 
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Fokusgruppintervjuer ansågs lämpligt för att belysa erfarenheter och förhållningssätt i den 

miljö där intervjudeltagarna interagerade, men är inte en lämplig metod när syftet är att 

kartlägga kunskap (Kreuger & Casey, 2015). Just fokusgruppintervjuer har visat sig vara en 

mycket användbar metod för att utforska hur människor talar och tänker om ett visst ämne, att 

se världen såsom deltagarna i intervjuerna gör, men också varför de har denna uppfattning. 

Fokusgruppintervjuer skapar också medvetenhet då deltagarna lär sig av varandra, gör en 

förnyad bedömning av sin egen förståelse av ämnet samt hur de ska hantera det och forskaren 

som deltar lär sig av deltagarna (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Det eftersträvades att fokusgrupperna skulle innehålla mellan fyra till fem deltagare. Enligt 

Kreuger och Casey (2015) rekommenderas deltagarantalet per fokusgrupp bestå av fyra till 

sex deltagare. Mindre grupper främjade deltagarnas förmåga att förmedla tankar och deras 

möjlighet att bidra med åsikter. Diskussion, enligt Kruger och Casey, främjas framförallt av 

engagemanget bland intervjudeltagarna samt moderatorns förmåga till att bidra till en aktiv 

diskussion utan att på något sätt påverka diskussionens innehåll genom att påverka deltagarna. 

Båda författarna av denna studie agerade moderator i olika omgångar. Denna roll växlades 

mellan moderator-rollen samt rollen som tyst dokumentatör- samt teknikansvarig (Polit & 

Beck, 2017). För att säkerställa moderatorernas förmågor att främja diskussion och interaktion 

i fokusgruppen, genomfördes övningar i intervjuteknik. Moderatorerna tränade också sin 

förmåga att, i möjlig mån, inte inverka på intervjun mer än nödvändigt. Detta genomfördes i 

förhållande till intervjuguiden, se bilaga C (Kreuger & Casey, 2015).  

 

Intervjuerna inleddes med praktisk information och ett välkomnande av intervjudeltagarna 

och avslutades med en kort summering. Denna summering avsåg att säkerställa att 

moderatorn uppfattat intervjudeltagarnas bidrag på ett korrekt sätt. Efter detta frågade 

moderatorn om det fanns något utöver det som redan sagts som någon intervjudeltagare ville 

tillägga angående det berörda ämnet (Krueger & Casey, 2015). Intervjuerna genomfördes i ett 

samtalsrum där intervjuerna fick fortgå ostört och i neutral miljö. En avsedd tidsram för 

intervjuerna på maximalt 60 minuter bestämdes i förväg.  Intervjuerna pågick i genomsnitt 48 

minuter. 

 

Dataanalys 

 

Den insamlade datan transkriberades så snart som möjligt efter avslutad intervju. 

Dokumentatören transkriberade de intervjuer denne varit ansvarig för inspelningen av, vilket 

föranledde att författarna transkriberade fyra intervjuer vardera. För att förhindra att ingen 

data gick förlorad kontrollerades transkriberingarna mot ljudinspelningarna av båda 

författarna. Den transkriberade texten gicks sedan igenom vid upprepade tillfällen. Efter detta 

genomfördes en gemensam analysering av den framtagna manifesta datan. Vid analyseringen 

användes en kvalitativ innehållsanalys, inspirerade av Graneheim och Lundman (2004). All 

data insamlades innan analys påbörjades, därav tolkades datan också ifrån sin helhet. 

Bearbetningen av datan inleddes genom att bärande meningsenheter togs ur texten, och som 

sedan kondenserades. All data som plockades från transkriberingarna skulle vara 

tolkningsbart utifrån dess sammanhang, vilket är essentiellt enligt Granheim och Lundman 

(2004). Meningsenheterna plockades ut av författarna enskilt var för sig, för att därefter 

diskuteras och komma till en gemensam konsensus. Utifrån detta upprättades koder, se 

exempel i tabell 1. Med en bärande meningsenhet avses en samling av ord som har en 

gemensam innebörd och kontext. Kondenserad meningsenhet innebär en reducering av en text 

utan att ta bort textens ursprungliga mening, detta innebär att en tolkning måste genomföras.  
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Kod innebär i sin tur en typ av redskap som används för att kort namnge en kondenserad 

meningsenhet för att på så vis underlätta analysen. En kod bör alltid tolkas och förstås utifrån 

den kontext den härrör ifrån (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa koder bidrog sedan till 

upprättandet av underkategorier som sedan utmynnade i kategorier. Dessa kategorier svarar 

på frågan ”vad”. Slutligen genomfördes en latent tolkning av datan, vilket bidrog till att ett 

underliggande mönster kunde lyftas fram, kategorierna kunde därmed delas in i de olika 

latenta teman som framkommit i resultatet. Dessa teman ämnar svara på frågan ”hur”, se 

tablett 2 (Graneheim & Lundman, 2004). Krippendorff (2018) menar att texten får sin mening 

genom den som läser den och en text har inte en given mening. Utav en text är flera 

tolkningar möjliga och kan vara giltiga även om de är olika, baserat på läsarens personliga 

erfarenheter. Krippendorff menar också att den som genomför den latenta analysen måste 

ifrågasätta lämpligheten i ens egna inflytande över analysen och antaganden som görs utifrån 

ens egen kontext, vilket är en fråga baserad på erfarenhet, inte en logisk, och bör utföras från 

fall-till-fall (Krippendorff, 2018).  

 

Tabell 1: Exempel på kondensering av meningsenhet till kod 

Bärande meningsenhet Kondensering Kod 

…tack vare att han va så god 

i att kunna kommunicera och 

att vi hade kunnat prata med 

varandra…han tas upp för 

ablation och så en 

pacemaker efter det… 

God kommunikation gav 

patienten möjlighet till 

delaktighet och en anpassad 

medicinsk plan 

God kommunikation främjar 

delaktighet 

…vi är duktiga på att 

informera ändå…fast 

vissa…inte har tid…vi har 

välinformerade 

patienter…dom flesta är 

nöjd med vården…ett 

resultat på att vi gör något 

bra… 

Sjuksköterskan är duktig på 

att informera, detta 

återspeglas i välinformerade 

patienter som är nöjda 

 

God information främjar 

patientens vård 

Jag tror också att…om dom 

själv får vara med och 

bestämma…det kanske blir 

bättre följsamhet för att dom 

själv också tagit beslutet…  

Patientens delaktighet 

främjas om patienten får 

vara med och bestämma 

Delaktighet främjar 

följsamhet 

 

Ur de åtta transkriberade, kodade intervjuerna framkom 67 koder. Utifrån koderna skapades 

11 underkategorier och fem kategorier. Kategorierna som identifierades var information, 

kommunikation, bemötande, samverkan i team samt handläggning och struktur. Utifrån de 

fem kategorierna föreligger två underliggande teman, ”personcentrerad vård främjar 

delaktighet” samt ”sjuksköterskans medicinska fokus påverkar delaktigheten”.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Deltagarna fick skriftlig och muntlig information innan intervjun om vad som avsågs 

undersökas. Ett skriftligt samtycke till medverkan insamlades från samtliga deltagare före 

intervjudagen, se bilaga B. Innan intervjun startade informerade författarna återigen 

standardiserat muntligt om vad avsågs undersökas.  
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Det betonades också att det som framkom i fokusgrupperna inte diskuterades med någon 

utanför gruppen efter intervjutillfället. Författarna meddelade också återigen om det frivilliga 

deltagandet och att avbrytande utan repressalier kunde ske närsomhelst, alternativt höra av sig 

i efterhand och berätta att medverkan kunde tas bort. Författarna informerade 

sjuksköterskorna om att deras medverkan ej kunde kopplas till individen och att framkommen 

data skulle behandlas konfidentiellt. Framkommen information kunde ej spåras till individen, 

men att citat kunde förekomma, dock ej spårbara citat. De inkluderade intervjupersonerna 

informerades skriftlig och muntligt före studiens start, samt fick betänketid innan 

samtyckesformulären skulle lämnas in i samband med intervjuerna. För att kunna plocka bort 

eventuella avhopp tilldelades varje intervjuade person en kod inför transkribering av 

intervjuerna. Koderna för intervjupersonerna förvarades av en av författarna i ett låst skåp. De 

transkriberade intervjuerna förvarades konfidentiellt på en lösenordskyddad dator i enlighet 

med Helsingforsdeklarationen. När intervjuerna transkriberats förstördes den inspelade 

intervjun (World Medical Association, 2018).  

 

Material som framkom under intervjuerna som kunde härledas till sekretessbelagda 

patientuppgifter har exkluderats med hänsyn till offentlighets - och sekretesslagen (SFS 

2009:400). 

 

Innan studiens start gjordes en prövning i etikrådet vid Sophiahemmets högskola enligt 

riktlinjer som presenterats av Sophiahemmets Högskola, diarienummer 201871108/1713. 

Innan studiens start kontaktades verksamhetschefen på kliniken för att få ett skriftligt 

godkännande av studien enligt riktlinjer på Sophiahemmets högskola, Bilaga A.  

 

RESULTAT 

 

De 67 koderna som framkom presenteras indelade i underkategorier, kategorier och teman i 

tabell två och tre.
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                          Tabell 2. Tema 1: Personcentrerad vård främjar delaktighet 

Tema  Personcentrerad vård främjar delaktighet 

Kategorier INFORMATION KOMMUNIKATION BEMÖTANDE 

Under-  
Kategorier 

Information 

som leder till 

bristande 

egenvård 

Information 

och 

vårdprocessen 

Faktorer som 

försvårar 

information 

God 

kommunikation 

Faktorer som 

försvårar 

kommunikation 

Individanpassat bemötande Faktorer som 

försvårar 

bemötande 

Koder Bristande 

information om 

läkemedel 

Bristande 

information ger 

bristande 

sjukdomsinsikt 

Bristande 

information om 

riskfaktorer 

Bristande 

följsamhet till sina 

läkemedel 

Bristande 

information leder 

till oro hos patienten 

 

Sjuksköterskans 

kunskap främjar god 

information 

Bristande 

information om 

medicinsk 

behandling 

God information 

främjar trygghet 

Patienternas 

delaktighet i den 

medicinska 

behandlingen 

God information 

främjar patientens 

vård 

Bristande 

information från 

läkare 

 

Bristande information 

p.g.a. Kunskapsbrist 

Bristande information 

p.g.a. tidsbrist 

Patientens förmåga att 

ta emot information 

varierar 

 

 

 

 

 

Delaktighet ökar 

livskvalitet 

Delaktighet främjar 

följsamhet 

God kommunikation 

främjar följsamhet 

God kommunikation 

främjar delaktighet 

Möjligheter för 

patientens delaktighet 

Bristande 

kommunikation p.g.a. 

tidsbrist 

Besvikelse på 

behandling pga. höga 

förväntningar 

Kommunikationshinder 

Nedsatt livskvalitet 

Bristande 

kommunikation pga. 

rädsla hos patienten 

Patientens upplevelse av 

sjukdom varierar 

Socioekonomisk 

tillhörighet 

Hinder för patientens 

delaktighet 

Patientens 

sjukdomsinsikt varierar 

Gott bemötande är individanpassat 

Individanpassad information 

Individanpassad kommunikation 

Sjuksköterskans erfarenheter ger trygghet 

för sjuksköterskan 

Patientens rätt till självbestämmande 

Patientens sjukdomsacceptans 

Patienternas sjukdomskunskap varierar 

Delaktighet i medicinsk behandling 

Patientens delaktighet kan främja vården 

Sjuksköterskans erfarenhet om 

patienternas sinnesstämning 

Sjuksköterskans förförståelse för patienten 

Bristande 

kommunikation p.g.a. 

osäkerhet och respekt 

Sjuksköterskans 

förväntningar om 

flimmerpatienten 

Sjuksköterskans 

fördomar om 

flimmerpatienten 

Bristande bemötande 

pga. logistiska hinder 

Bristande delaktighet 
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Tabell 3. Tema 2: Sjuksköterskans medicinska fokus påverkar delaktigheten 

Tema  Sjuksköterskans medicinska fokus påverkar delaktigheten 

Kategorier HANDLÄGGNING OCH STRUKTUR SAMVERKAN I TEAM 

Under-  
Kategorier 

Varierande handläggning Logistik God samverkan i team Dålig samverkan i team 

Koder Felaktig handläggning från akuten 

Medicinsk plan främjar effektiv vård 

Varierande behandlingsplan beroende på läkare 

Varierande kunskap hos sjuksköterskorna leder till 

varierande handläggning 

Flimmerpatienter prioriteras ej 

Tid på dygnet som patienten söker vård påverkar 

handläggningen 

Sjuksköterskans kunskap främjar effektiv vård 

Ovana läkare minskar delaktighet 

Sjuksköterskans frustration över medicinsk 

handläggning 

 

Bristande kommunikation p.g.a. 

logistiska hinder 

Bristande delaktighet p.g.a. hög 

arbetsbelastning 

Bristande planering och struktur 

Tydlig planering och struktur ger 

trygghet 

Arbetsmiljö 

Sjuksköterskans frustration över att 

vara otillräcklig 

Sjuksköterskans upplevelse av stress 

 

God kommunikation i teamet som främjar god 

vård 

Teamarbete som leder till bättre vård 

Sjuksköterskans ansvarstagande 

 

Förutfattade meningar inom 

teamet 

Bristande kommunikation i 

teamet 

Sjuksköterskans frustration över 

att vara överflödig 
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Personcentrerad vård främjar delaktighet 

 

Sjuksköterskorna talar om olika sätt att optimera mötet med patienten för att denne skall få 

korrekt information, kommunikation och behandling, under de rådande omständigheterna som 

föreligger, utifrån den unika individen. Sjuksköterskorna är noga med att arbeta 

personcentrerat och involvera patienterna i deras behandling. Detta genom att individanpassa 

sitt förhållningssätt beroende på hur de bemöter denne och därigenom bibehålla patienternas 

autonomi och öka deras följsamhet till behandling. Det genomsyrande budskapet i 

intervjuerna och det uppfattande latenta budskapet är det goda etiska förhållningssättet och 

den i grunden goda människosynen som föreligger hos de intervjuade sjuksköterskorna.  De 

arbetar personcentrerat, även fast det inte talas uttryckligen om personcentrering. Under detta 

tema framkom tre kategorier; information, kommunikation och bemötande.  

 

Information 

Inom denna kategori framkom tre underkategorier: information som leder till bristande 

egenvård, information och vårdprocessen samt faktorer som försvårar information. Inom 

underkategorin information som leder till bristande egenvård framkom flertalet faktorer som 

påverkade patientens förmåga att hantera sin egenvård negativt. Att inte ha koll på vilka ens 

riskfaktorer är för att återfalla i flimmer och hur dessa ska hanteras eller att inte sköta sin 

medicinering vid hemkomst var två av dem. Att sjukvårdpersonalen inte informerat 

tillräckligt om blodförtunning i samband med förmaksflimmer betonades särskilt. Det 

framkom också att sjuksköterskorna ofta talade med patienterna om vad som händer här och 

nu i det akuta skedet, men sällan samtalade med dem om livsstil och riskfaktorer, vilket leder 

till enligt sjuksköterskorna, bristande sjukdomsinsikt och därmed sämre följsamhet till vård 

och diagnos. Det framkom också att detta ledde till att patienterna kanske inte förstod den 

kroniska biten i sin diagnos och trodde att en medicinsk – eller elkonvertering var något som 

botade för all framtid.  

  

”…ibland känns det som att de vet hela biten, alltså vad som ska hända …men 

för vissa känns det som att dom ändå inte riktigt har koll vad det innebär 

egentligen…de får nog dålig information också…mer information om vad vi 

gör…” (Fokusgruppintervju 7) 

 

Ofta uppfattade sjuksköterskorna att de var duktiga på att lämna information om vad som 

händer här och nu, vilken behandling ska vi ge, vad hoppas vi det ska leda till men att 

information om sjukdomens kroniska karaktär, vad det leder till på sikt och vilken egenvård 

patienten själv kan genomföra var bristande.  

 

”…riskfaktorer…svårt att veta vi träffar ju bara i akutskedet…det är svårt att 

säga hur dom har det när dom är hemma liksom…jag pratar hemsk sällan med 

patienterna om det…” (Fokusgruppintervju 6) 

 

Inom underkategorin information och vårdprocessen framkom flertalet faktorer som 

påverkade vårdprocessen positiv och negativt. När patienterna genom information fick vara 

delaktiga i sin behandling genom att berätta om vad som tidigare hjälpt dem vid 

konverteringar var positivt när det togs hänsyn till, på samma sätt negativt när de inte blev 

lyssnade på. Sjuksköterskorna arbetar ofta proaktivt eftersom de vet att när det väl blir en 

elkonvertering kan det vara stökigt kring patienten och genom att ge förebyggande 

information kunde detta bidra till en ökad trygghet hos patienten.  
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Sjuksköterskorna känner sig tillfreds med att informera patienterna och att den egna 

kunskapen bidrar till hur bra informationen blir, ju bättre kunskap sjuksköterskan har om 

sjukdomen, desto lättare är det att informera om den på för patienten på ett begripligt sätt. Det 

är tillfredsställande för sjuksköterskorna när de märker att patienterna tar till sig 

informationen och förstår den. Det inger också en trygghet för patienten när informationen är 

korrekt och begriplig och när patienten förstår planeringen.  

 

”… man är ju inte fullärd…men jag tycker att…jag kan så pass att jag kan…ge 

patienterna ett svar…och dom kan känna lite lugn i stunden för de fick 

informationen de behövde för stunden…kan väl också vara för att man har 

träffat väldigt många patienter…” (Fokusgruppintervju 8) 

 

De saker som påverkade vårdprocessen negativt var bland annat när läkarna upplevdes lämna 

bristande information om olika behandlingar, läkemedel och dess biverkningar som sedan 

sjuksköterskorna fick svara på frågor om. Detta kändes överväldigande ibland, då 

sjuksköterskorna i vissa fall har svårt att svara på medicinska frågor som läkarna torde vara 

bättre på. Ibland kunde det också som sjuksköterska vara svårt att poängtera biverkningar och 

konsekvenser av den medicinska behandlingen när inte läkaren gjort det, av respekt för både 

patient och läkare.  

 

Inom underkategorin faktorer som försvårar information framkom att patienterna är olika 

mottaglig för information och är också olika intresserade av att få information. När de är 

inneliggande är de stressade och kanske dessutom har hjärtrusningar, så det är viktigt att 

lämna information i omgångar. Vid tidsbrist prioriterades informationsgivningen bort och 

ibland uteblev information p.g.a. kunskapsbrist hos sjuksköterskorna. 

 

”…det är ju en stor stressfaktor att ha besvär med hjärtat…bara det gör ju att 

de kommer inte ihåg det man berättar…skulle jag få flimmer eller ont i bröstet 

…jag skulle blivit blockerad…” (Fokusgruppintervju 8) 

 

Kommunikation 

Inom kategorin framkom två underkategorier: god kommunikation och faktorer som försvårar 

kommunikation. Inom underkategorin god kommunikation framkom hur god kommunikation 

leder till ökad delaktighet, livskvalitet och följsamhet till vård och behandling. Genom att 

kommunicera med patienterna om deras läkemedel, riskfaktorer och diagnos ökade 

delaktigheten och möjligheten att vara beslutstagande i olika delar av sin vård. Det framkom 

att det oftast var lättare att kommunicera med patienter med hög socioekonomisk tillhörighet 

eftersom de oftast var mer vana att söka information och därigenom var mer pålästa. Det är 

viktigt att patienterna får vara delaktiga i sina medicinska beslut. Genom att göra patienterna 

mer delaktiga i beslutsfattande, vilket sker enligt sjuksköterskorna genom kommunikation, 

tvingar de också att bli mer involverade och påläsa, vilket är positivt i det långa loppet både 

för följsamheten men också för livskvaliteten och engagemanget för sin sjukdom. 

 

”det gör ju också att dom får större insikt i sjukdomen…att dom får börja läsa 

på …vilken ak behandling…vara lite beslutstagande…annars kanske det bli … 

läkarna har sagt såhär …” (Fokusgruppintervju 2) 

 

Inom underkategorin faktorer som försvårar kommunikation framkom flera faktorer som 

försvårar kommunikationen mellan sjuksköterska och patient.  
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Utifrån sjuksköterskans perspektiv minskade kommunikationen vid tidsbrist, vilken tid på 

dagen patienten kommer in, när sjukdomsinsikten hos patienten var låg och när patienterna 

förväntat sig en viss behandling för att det hjälpt tidigare, men inläggande läkare inte ville ge 

den behandlingen. Utifrån patientens perspektiv såsom sjuksköterskorna såg det minskade 

kommunikationen vid uppfattad låg livskvalitet såsom mycket obehag och rädsla, när 

patienten hade dålig sjukdomsinsikt, när patientens sjukdomsupplevelse inte överensstämde 

med hur sjuksköterskan uppfattade den och när patienterna var pålästa via Google, vilket 

framförallt gäller den yngre generationen, som kanske inte alltid utelämnar korrekt 

information. Ett exempel kunde vara när patienten hört något negativt om en behandling av 

någon i ens närhet som kanske skulle passa optimalt för den patienten.  

 

”… så tänker jag att det går ju inte att lita på Google alla gånger heller … det 

som funkar för ens kompis funkar kanske inte för en själv … så har de en annan 

sorts takykardi …jamen eller anhöriga som är i samma ålder som haft nån 

negativ upplevelse…kanske skeptisk till det… men det kanske skulle funka 

skitbra för dem…” (Fokusgruppintervju 1) 

 

Andra saker som påverkade kommunikationen negativt var dels habituella faktorer såsom 

ålder, kognitiv svikt och demens, men också nonchalans, förnekelse och bristande 

sjukdomskunskap och insikt. Ekonomi, låg socioekonomiskt tillhörighet, kulturella skillnader, 

tillgång till tolkar och språkliga förbistringar ansågs också vara hinder för kommunikation. 

 

Bemötande 

I denna kategori framkom två underkategorier; individanpassat bemötande och faktorer som 

försvårar bemötande. Inom underkategorin individanpassad bemötande framkom att 

sjuksköterskorna ofta individanpassar information och kommunikation utefter vilken patient 

de möter. Är den de träffar någon som kommit in tidigare med paroxysmalt förmaksflimmer 

eller är det någon som kommer första gången? Vill patienten ha information om sitt 

förmaksflimmer eller vill den prata och kommunicera kring saker den funderat på? 

Sjuksköterskorna använder sin erfarenhet för på bästa sätt bemöta patienterna på det sätt de 

uppfattar att patienterna vill bli bemöta. Vilken sjukdomsacceptans har patienten, vilket behov 

har denne om information och kommunikation kring sin diagnos? Hur är deras 

sinnesstämning och vad har jag själv för erfarenhet av deras sinnesstämning? 

Sjuksköterskornas förmåga att bemöta olika patienter förstärktes också utifrån vilken 

erfarenhet de själva uppfattade att de erhållit eller hade. Känslan av att känna sig erfaren och 

mer kunnig jämfört med tidigare förstärker sjuksköterskorna i sin professionella yrkesroll 

vilket också tydligt påverkar deras förmåga att bemöta patienterna på ett gott sätt. 

Sjuksköterskorna uttryckte också, mellan raderna, en önskan om att implementera i högre 

grad personcentrerad vård. Gott bemötande ansågs vara individanpassat där sjuksköterskan 

gjorde en noggrann övervägning på vilket sätt hen bäst bemöter den unika individen.  

 

” att anpassa mig efter hur patienten är för man har ju träffat en del… alla 

hanterar det ju på olika sätt … eller de flesta upplever det ju på olika sätt…om 

dom liksom är orolig över det eller känner väldigt mycket obehag…får man 

anpassa sig efter det…om de har mycket dyspné får man anpassa efter det…för 

att inte stressa upp mer liksom och bidra till… att symtomen går åt fel håll…” 

(Fokusgruppintervju 8) 
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Sjuksköterskorna uttryckte också en önskan att förbättra sitt bemötande genom att försöka 

förstärka patienten som expert på sin sjukdom genom att individanpassat hjälpa dem i deras 

egen kunskapsutveckling i deras kroniska diagnos. 

  

” …jag tror vi skulle bli bättre på att ta reda på vad dom faktiskt vet…och 

sen…berätta det dom inte vet eller försöka svara på dom frågorna dom faktiskt 

kanske har, det tror jag att vi är dåliga på…jag har faktiskt aldrig helt ärligt 

gått och frågat en patient, vad vet du själv om din sjukdom? Det kanske 

skulle…ge dom jättemycket för att dom kanske kan jättemycket…jag tror inte att 

vi ger tillräckligt med information, för jag tror inte att vi har tillräckligt med 

information…” (Fokusgruppintervju 3) 

 

Ur underkategorin faktorer som försvårar bemötande framkom flertalet faktorer som 

påverkade sjuksköterskornas förmåga att bemöta dessa patienter negativt. Förväntningar på 

patienten med förmaksflimmer kring ”hur de brukar vara” och fördomar gjorde i vissa fall att 

patienterna drogs över en kant och generaliserades till ”flimmerpatienten”. Ibland uppfattade 

också sjuksköterskorna att vissa patienter inte vågade ställa frågor p.g.a. hierarkiska strukturer 

och generationer. Sjuksköterskorna uttryckte också en osäkerhet och respekt för 

kommunikation med patienterna om olika riskfaktorer som de uppfattade kunde vara känsliga 

att diskutera med dem, vilket ibland kunde leda till att de inte ställde vissa frågor eller undvek 

att svara på andra. 

 

”man kanske inte tänker och frågar så mycket hur patienten mår om dom 

kommer för den tionde gången utan dom är mer en stamgäst… tror inte att vi 

frågar så mycket om hur dom känner när dom kommer in med förmaksflimmer, 

vi ska mer bota det och skicka hem dom…vissa sätter ju inte ens in läkemedel 

för att bromsa det för framtiden, så kommer de tillbaka för att optimera 

sviktmediciner…” (Fokusgruppintervju 4) 

 

Det förelåg också en rädsla hos sjuksköterskorna att informera om olika saker då de var rädda 

att få frågor de inte kunde svara på. Att bemöta patienten gällande deras riskfaktorer eller 

känsliga saker såsom levnadssätt var också en faktor som påverkade informationen negativt, 

både eftersom det för sjuksköterskorna kändes jobbigt att inte veta hur patienterna skulle 

reagera när de talade om olika levnadsvanor som patienterna kunde tolka som antydan till 

negativ livsstil, men också eftersom de inte kunde garantera att om patienterna ändrade sina 

levnadsvanor skulle de slippa återfalla i förmaksflimmer. Att svara på frågan ”varför har jag 

drabbats” uppfattades som särskilt svårt eftersom förmaksflimmer kan bero på så väldigt 

många olika faktorer.  

 

Även logistiska hinder framkom som en faktor som påverkade bemötandet negativt, både att 

det ofta blir en förflyttning av patienter för att komma åt en enkelsal att elkonvertera i, men 

också för att sjuksköterskorna vid elkonverteringarna har ett samordnande ansvar som inte 

alltid är så lätt att koordinera under ordnade och lugna former.  

 

”…är det så tidspressat så där ligger dom och väntar på blir det idag eller blir 

det inte…helt plötsligt rusar man in för att då har nån ringt narkosen och så 

kommer dom om tio minuter…den här stackars patienten bara…gud jag har 

aldrig gjort det här förut jag är jätterädd…att det inte finns tid…” 

(Fokusgruppintervju 6) 
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Sjuksköterskans medicinska fokus påverkar delaktigheten 

 

Under intervjuerna framkom att ett medicinskt tankesätt dominerade hos de flesta 

sjuksköterskorna, medan omvårdnad, speciellt i form av information, patientundervisning och 

kommunikation, inte framkom i samma utsträckning. Detta är en latent tolkning av 

intervjuerna. Vid intervjuguidens fråga om omvårdnad framkom nästan uteslutande 

medicinska svar om olika behandlingar, istället för behov av omvårdnad utifrån ett holistiskt 

perspektiv. Under detta tema framkom två kategorier: samverkan i team samt organisationens 

handläggning och struktur. 

 

Samverkan i team 

Inom denna kategori framkom två underkategorier: god samverkan i team samt dålig 

samverkan i team. Inom god samverkan i team ansåg sjuksköterskorna att det främjade 

vårdprocessen att samverka i team när teamarbetet fungerade bra och att det kändes tryggt att 

kunna gå och fråga läkaren vid oklarheter samt att be denne förtydliga saker för patienten om 

något uppfattades som oklart som sjuksköterskan själv inte kunde förklara. Sjuksköterskorna 

uttryckte också ett stort ansvarstagande i teamet då de visste när det var dags att kontakta 

läkaren och även hur de skulle rikta sina frågor vid inläggningarna för att skynda på 

vårdprocessen.  

 

”jag tycker inte det gör nånting att de ställer en mot väggen…nån enstaka 

patient har ju ställt nån fråga jag inte kan svara på och då har jag sagt det här 

känner jag mig osäker på jag…ska prata med en doktor…ska ta reda på det så 

återkommer jag …” (Fokusgruppintervju 5) 
 

Inom underkategorin dålig samverkan i team framkom flertalet faktorer som påverkade 

teamarbetet negativt. Dels uttryckte sjuksköterskorna att det förelåg en viss förväntan på 

läkarna att de skulle informera kring den behandling denne beslutat om samt kring eventuella 

insatta läkemedel eller läkemedelsbiverkan. När detta inte genomfördes uppfattade 

sjuksköterskorna det som att de fick utföra läkarnas arbete utöver deras egna. Det framkom 

också att när kommunikationen mellan sjuksköterska och läkare brast var det svårt att veta 

vad hade läkaren informerat om och inte. Det framkom också att sjuksköterskorna ibland inte 

vågade ifrågasätta läkarnas beslut på grund av den hierarkiska strukturen. Det reflekterades 

också av sjuksköterskorna att vid överrapporteringarna mellan skiften rapporterades det sällan 

om vilken information eller kommunikation som utlämnats till patienterna, något som skulle 

om det fungerade, säkerhetsställa att alla patienter får rätt information om sitt 

sjukdomstillstånd och få möjlighet att kommunicera kring det.  

 

”…eller kommunikation mellan personal…vid skiftbyte… att man kanske inte 

berättar vad jag har berättat men nu har jag eller alltså att den har fått lite 

information eller…den har inte hunnit få information… och då kanske jag som 

klev på antar att …den har ju varit här i tre timmar, det är klart att den har fått 

information…eller när den kanske varit här i tre dagar och inte fått 

information…” (Fokusgruppintervju 4) 

 

Handläggning och struktur 

Inom denna kategori framkom två underkategorier: medicinsk handläggning och logistik. 

Inom underkategorin medicinsk handläggning uttryckte sjuksköterskorna frustration över den 

bristande organisationen kring dessa patienter.  
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Dels berodde patienternas behandling på när på dygnet patienten sökte vård och patienterna 

fick ofta vänta länge då läkarna på kvällen eller natten inte vill utföra konverteringar. Detta 

ledde i sin tur till att patienterna hamnade i kläm och fick ligga, enligt sjuksköterskorna, 

onödigt länge med hög hjärtfrekvens. Det framkom också att den bristande kompetensen på 

akutmottagningen kunde leda till att patienterna fick motta felaktig och motstridig information 

på akutmottagningen, eller att medicinsk plan saknades helt. Patienterna hade då när de 

ankom till avdelningen ställt in sig på en viss behandling som strider mot gällande riktlinjer. 

Patienterna kunde då bli besvikna och ledsna samt även oroliga i onödan. När patienterna inte 

ska konverteras sätts inte heller bromsande läkemedel in vilket gör att patienterna får ligga 

länge med hög hjärtfrekvens i onödan och ofta onödigt länge när patienterna söker vård på 

natten. 

 

”…det är många gånger på nya flimmer som dom säger på akuten att dom ska 

elkonvertera, men det gör vi ju sällan för det är ju sällan vi har det här säkra 

med 48 timmar…jag tycker att det blir fel när dom säger på akuten…också då 

kanske den är orolig redan på grund av det hänt nått med hjärtat också den där 

informationen om elkonvertering kanske bara är onödig och är ännu mer oro 

när det inte ens är aktuellt…” (Fokusgruppintervju 3) 

 

Det uppfattades som att patienterna inte fick en rimlig behandlingsplan direkt via 

akutmottagningen p.g.a. bristande kompetens där, och dels uppfattades det som att de fick 

vänta orimligt länge innan medicinsk- eller elkonvertering verkställdes. Sjuksköterskorna 

uppfattade det också som att läkarna sällan gjorde något mer med dessa patienter än att 

konvertera dem. De är exempelvis en av få patientgrupper som inte får något 

utskrivningssamtal, där möjlighet att diskutera och kommunicera kring sin diagnos och 

prognos bör ingå. 

 

Inom underkategorin logistik framkom det tydligt logistiska besväret sjuksköterskorna 

uttryckte kring dessa patienter. En korrekt, tydlig medicinsk plan efterfrågades för att kunna 

vårda patienten på bästa sätt, vilket både ger trygghet för sjuksköterskan att vara tydlig och 

inger trygghet för patienten. Att samordna konverteringar under lugna förhållanden uppleves 

som svårt och att tid lades på att ordna fram enkelsalar och få alla personer på plats istället för 

att prata med patienten. 

 

”…det svåra är alltid…de ska elkonverteras och måste ha ett enkelrum…en 

logistisk detalj…man kanske får lite att man nonchar dom…det är lite besvärligt 

att få dom för det ska alltid ordnas mycket logistiskt runt dom…man lägger 

mycket tid på det istället för att prata med patienten…” (Fokusgruppintervju 5) 

 

Patienterna är en patientgrupp som inte syns, som sällan pockar på sjuksköterskornas 

uppmärksamhet och som ofta får ligga och vänta innan de konverteras. De prioriteras bort till 

förmån för patienter som har ont, som behöver skötas och patienter som behöver urvätskas. 

Sjuksköterskorna uttryckte också önskemål om att utveckla samarbetet med dagvården för att 

dessa patienter skulle kunna prioriteras bättre men att det inte finns utrymme för det på 

avdelningen vissa dagar. Sjuksköterskorna är väl medvetna om att de kanske inte räcker till 

alla gånger och att denna patientgrupp hamnar långt ner på prioriteringslistan, vilket ger en 

känsla av otillräcklighet och frustration hos sjuksköterskorna. Då sjuksköterskorna drivs av att 

vilja hjälpa de här patienterna pressar de sig själva att arbeta snabbare och mer effektivt för att 

värna om patienternas välmående och när det ändå inte räcker till känner sjuksköterskorna sig 

otillräckliga. 
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”…kanske har dom legat på akuten i flera, flera timmar…också kommer de in 

till oss också och då kanske de får vänta i flera timmar till…för att man kanske 

inte har tid med dem…Det är jättehemskt…” (Fokusgruppintervju 1) 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  

 

En kvalitativ studie ansågs passa studiens syfte bäst, då syftet var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att göra patienterna delaktiga i sin vård och behandling vid paroxysmalt 

förmaksflimmer. Vid en kvantitativ studie, exempelvis en enkätstudie, skulle enskilda eller 

gruppens uppfattning om ämnesvalet inte ha framkommit, då en enkät gör det svårare att få 

fram beskrivningar och en djupare förståelse, dels för att möjligheten att ställa sonderande 

frågor inte skulle funnits och dels för att gruppens dynamik inte skulle inverkat. Enkätstudier 

med öppna svar kan användas, men det finns risk att frågan missförstås och risk föreligger då 

att data missas (Polit & Beck, 2017). Författarna valde mellan enskilda intervjuer och 

fokusgruppintervjuer men fokusgruppintervjuerna vägde tyngre då inte kartläggning av 

kunskap eftersträvades, utan snarare en samförståelse i ämnet (Kreuger & Casey, 2015). 

Fokusgruppintervju som vald metod gav också studien ett större djup då intervjupersonerna 

under intervjuerna kunde utbyta erfarenheter och därför uppnå en annan nivå av data än vad 

som eventuellt hade framkommit vid enskilda intervjuer (Wibeck, 2010). Vid enskilda 

intervjuer ökar också risken att sjuksköterskorna skulle behövt blotta sin kunskapsnivå och 

risken hade då varit att färre ville medverka i studien. 

 

Bekvämlighetsurvalet ansågs passande då sjuksköterskorna arbetade i samma organisation 

och 34 av de 37 tillfrågade sjuksköterskorna deltog i fokusgruppintervjuerna. Dock bör det tas 

under beaktande vid dessa situationer att fundera över hur mycket av det sjuksköterskorna 

nämnde gällande organisationen som avspeglar deras egen erfarenhet av fenomenet snarare än 

organisationens erfarenhet av fenomenet (Polit & Beck, 2017).  

 

Resultatet av vilken data som framkommer ur fokusgruppintervjuerna beror till stor del på 

moderatorns förmåga att se till att diskussionen förs framåt utan att inverka på deltagarna 

(Ahrne & Svensson, 2015; Krueger & Casey, 2015). Moderatorns roll är inte att intervjua 

fokusgruppen, utan att främja samspelet mellan deltagarna. Moderatorn ska underlätta en 

icke-dömande, produktiv och tillåtande miljö så att innebörder kan framkomma ur de samtal 

som förs mellan fokusgruppdeltagarna (Ahrne & Svensson, 2015). Båda författarna upplevde 

att det var svårt att agera moderator utan att påverka diskussionen åt något håll. Att bekräfta 

deltagarna genom att vara lyhörd, medhållande men samtidigt neutral är en konst som enbart 

kan uppnås genom erfarenhet. Dock anser vi ödmjukt att vi båda blev bättre under studiens 

gång och att vi med mer erfarenhet skulle kunna bli duktiga på moderatorrollen. 

 

Det råder delade meningar om huruvida förförståelsen skall appliceras vid bedrivandet av en 

studie. En stor del av förförståelsen hos en individ är omedveten och kan därför inte sättas 

inom parantes och risken finns att igenkännande budskap kan gå förlorade. Förförståelsen kan 

öppna för ny kunskap och för att få en djupare förståelse (Höglund Nielsen & Granskär, 

2017). Förförståelsen kan både bidra till möjlighet via förkunskap men också som hinder via 

fördomar (Henricsson, 2017). Om fokusgruppintervjuerna genomförts av två utomstående 

personer hade kanske inte fokusgruppdiskussionerna varit lika hjärtliga som de uppfattades. 

Det gör att flertalet mångfacetterade åsikter kanske inte framkommit.  
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Å andra sidan kan vår förförståelse ha bidragit till att diskussioner avslutades i förtid baserat 

på vår fördom om enskilda eller flera deltagare, omedvetet. Att moderatorn dessutom var en 

för deltagarna känd person kan också ha bidragit till att deltagarna inte vågade uttrycka 

åsikter. Vid öppen intervjuteknik som användes vid dessa fokusgruppintervjuer används 

forskaren som ett tolkningsinstrument då forskaren bestämmer att framkommen data är 

mättad. Detta innebär att forskarens förförståelse är oundviklig (Lantz, 2007). Målet var att ha 

fokusgruppintervjuer med fyra till fem individer i varje grupp. I en av grupperna blev 

deltagarna bara tre. Dock, menar Ahrne och Svensson (2015) att små fokusgrupper kan vara 

mycket dynamiska och att diskussionerna som förs snarare beror på engagemanget för 

frågorna hos deltagarna samt hur bra moderatorn är på att främja diskussionen. Ingen av 

fokusgruppintervjuerna uppfattades av författarna som icke-dynamiska och bidrog med 

mycket innehållsrika och mångfacetterade data. Att använda sig utav fokusgruppintervjuer 

kan bidra till att enskilda uppfattningar och perspektiv samt åsikter inte kommer fram. Detta 

kan emellertid inte heller säkerställas vid en enskild intervju (Halkier, 2010). Då deltagarna är 

individer som arbetar ihop, uppfattade författarna det som att gruppdynamiken i samtliga 

grupper var god, väldesignade för att undvika ovanstående problem. Detta kan dock inte 

garanteras och risk finns att enskilda uppfattningar inte framkommit. 

 

Den valda databearbetning och dataanalysmetoden passade bra för studiens syfte. Arbetet 

med att självständigt plocka ut meningsenheterna i varje intervju för att sedan jämföra och 

komma överens ansågs styrka chansen att tillräckligt stora men inte heller för små 

meningsenheter plockats ut (Graneheim & Lundman, 2004).  När latent data skall tolkas ur en 

text måste data ses i sin kontext (Graneheim & Lundman, 2004) och texten får sin mening 

genom den som läser den (Krippendorff, 2018). Genom att diskutera varje meningsenhet 

styrktes studien och konsensus kom fram.   

 

Författarna strävade efter att resultatet i studien skulle bli så trovärdigt som möjligt. 

Forskningen i denna studie är systematisk, noggrann och strikt utförd, vilket ökar dess 

trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2015). Trovärdigheten motsvarar sanningshalten i 

framkomna data samt tolkningen av den i dess sammanhang (Polit & Beck, 2017). Genom att 

inkludera sjuksköterskor, både kvinnor och män, i olika åldrar, med olika lång 

arbetslivserfarenhet, ökade chanserna att fånga upp varierande erfarenheter och varierande 

perspektiv av det som ämnades studeras (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna lärde sig 

under arbetets gång att plocka ut lagom stora meningsenheter för att kunna koda och 

kategorisera dem rätt, samt gick tillbaka och ändrade tidigare meningsenheter för att optimera 

trovärdigheten. Även val av kategorier och tema påverkar resultatet. Det är viktigt att ingen 

relevant data har blivit exkluderad p.g.a. ej blivit täckt av kategorier och teman, men 

kategorierna i sig får inte heller vara för lika varandra så att koder kan passa in i flera 

kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har i resultatet presenterat flertalet 

citat för att försöka visa trovärdigheten i valda kategorier. Arbetets tillförlitlighet har styrkts 

genom att samtliga intervjuer utgått ifrån samma intervjuguide som baserats på en 

semistrukturerad intervjumodell. Intervjuerna har genomförts med samma förutsättningar vid 

alla tillfällen (Polit& Beck, 2017). Det gick bra att hålla sig till intervjuguiden vid samtliga 

intervjuer. Överförbarheten i denna studie är motiverad av att författarna tydligt beskrivit 

deras urval av deltagare (Colorafi & Evans, 2016), dock bör påpekas att detta är en homogen 

grupp som tagits från ett sjukhus, därav kan arbetsmiljö och organisation som är särskilt för 

detta sjukhus påverkat intervjudeltagarna. Enligt Wibeck (2010) utgör den data som uppnås 

utifrån metoden fokusgruppintervjuer inte data som på något sätt kan generaliseras, då den 

data som framkommit mer strävar efter en för forskarna djupare förståelse av problemet och 

egentligen inte för att förstå intervjupersonernas åsikter och attityder. 
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Även om samma intervjuguide skulle användas vid en annan intervju av en likande 

intervjugrupp skulle den kommunikativa och förförståelsen vid tolkningen eventuellt bidra till 

ett annat resultat. Författarna har därför inte strävat efter att denna data ska vara överförbar, 

utan har strävat efter att beskriva en förståelse av det området studien hänvisat till.  

 

Den data som framkom i studien lovades att behandlas konfidentiellt. Dock bör det påpekas 

att författarna i denna studie inte kan garantera att övriga medlemmar i fokusgruppen inte för 

det som diskuterats vidare, något som Denzin och Lincoln (2011) påpekar är en av riskerna 

med att bedriva fokusgruppintervjuer. Dock, menar Denzin och Lincoln, finns flertalet data 

som lättare genereras ur fokusgruppintervjuer som inte skulle framkommit i enskilda 

intervjuer, som bör vägas mot risken att medlemmarna inom fokusgrupperna förlorar sin 

anonymitet och att den data som framkommit behandlas konfidentiellt.  Att intervjua sina 

kollegor är etiskt utmanande. Det var för författarna viktigt att skapa grupper med god 

gruppdynamik för att låta alla komma till tals med varierande data. 

 

Författarna valde metoden fokusgruppintervjuer för att minska risken att det kunde upplevas 

som känsligt att blotta sin egen kunskapsnivå enskilt (Kreuger & Casey, 2015). Vid 

fokusgruppintervjuer förekommer risken att den samförståelse som uppnås snarare kan bero 

på att individer inte vågar eller känner sig obekväm med att uttrycka sin åsikt i grupp, att 

svaren som framkommer är påhittade på grund av gruppdynamiken eventuellt på grund av 

dominanta ingående individer eller att gruppen är för homogen och inga skilda åsikter 

framkommer. Dock var det för författarna viktigt att inte belysa kunskap eller okunskap hos 

sina kollegor utan snarare föra en diskussion kring hur vården utförs kring dessa patienter 

(Krueger & Casey, 2015).  

 

Resultatdiskussion 

 

Som yrkesverksam människa har individen en önskan av att förverkliga sig själv genom att bli 

riktigt bra på sitt yrke. Sjuksköterskorna som ingått i denna studie uttryckte tydligt mellan 

raderna en grundläggande god människosyn där individen är unik och det egna värdet hos 

varje individ värderas högt. En av de gemensamma röda trådarna inom varje unik 

fokusgruppintervju var ”Hur bemöter jag den unika individen för att kunna tillfredsställa 

dennes behov?”. Ett personcentrerat förhållningssätt, med allt vad det innebär, där varje 

individ blir bemött utifrån sina egna förutsättningar, kunskaper, insikter och visioner, var 

viktigt för de intervjuade sjuksköterskorna. Travelbee (1971) skriver att förståelse för vad som 

sker mellan sjuksköterska och patient, hur deras interaktion kan upplevas och vilka 

konsekvenser detta kan ha för patienten och hens tillstånd, för att förstå vad omvårdnad är och 

bör vara. Det viktigaste redskapet för god omvårdnad, består i en nära och medveten 

mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient, som präglas av ett ömsesidigt 

förtroende. Travelbee är tydlig med att det bör finnas en mellanmänsklig relation mellan 

patient och sjuksköterska. Denna relation är också en viktig del i att bistå patienten i att finna 

mening och förståelse i sin sjukdom. Utan denna mellanmänslighet, där patienten istället 

identifieras som ett objekt, skulle sjuksköterskan brista i sin vård av patienten, som faktiskt är 

en människa. En av de bidragande faktorerna för bristande kommunikation i vårdmötet utifrån 

sjuksköterskans beteende enligt Arnold och Underman Boggs (2016) är då sjuksköterskan, 

medvetet eller omedvetet, påverkas av stereotyper eller fördomar, om patienten. Den 

personcentrerade vården motverkas således när sjuksköterskan låter sig styras av fördomar 

och stereotyper om patienten, något som såklart framkom i vissa fall, men det genomsyrade 

budskapet var fortfarande ”hur ändrar JAG mig för att det ska bli så bra som möjligt för 

HEN?”.  
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Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016b) är ett grundläggande antagande inom existentiell 

filosofi att omvårdnad sker på personnivå. Därför spelar förståelse av vad en människa är en 

viktig roll om vad hälso- och omvårdnad är. Människan är unik och skall bemötas utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt och dennes individuella förutsättningar. 

 

Att känna en tillfredsställelse över den egna kunskapen i mötet med patienten främjade en god 

information enligt de intervjuade sjuksköterskorna. Utifrån sjuksköterskornas perspektiv var 

det jobbigt att informera om känsliga saker såsom levnadssätt, att informera om saker som 

hen kände sig osäker på både utifrån vilket reaktion som skulle kunna komma från patienten 

men också utifrån vilka frågor som skulle kunna komma: Kan jag svara på följdfrågan? Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) står det i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor att 

sjuksköterskan ansvarar för att alla patienter och enskilda personer får en korrekt, lämplig och 

tillräcklig information på ett för individen anpassat vis. Sjuksköterskan har också ett 

personligt ansvar att fortlöpande analysera styrkor och svagheter i den egna professionella 

kompetensen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Genom att möta de jobbiga frågorna 

och diskutera de känsliga ämnena kan sjuksköterskorna uppleva en större tillfredsställelse 

över den nyförvärvade egna kunskapen och till slut kommer inte de jobbiga ämnena vara lika 

svåra att diskutera. Det kan också vara värt att komma ihåg att den information som 

patienterna vill ha kanske inte alls är den information som sjuksköterskan lämnar ut. Det kan 

också vara så att informationen som sjuksköterskan lämnar ut inte uppfattas av patienten eller 

förstås av patienten och därmed glöms bort (Thyrosee et al, 2018). För att säkerhetsställa att 

patienterna erhåller just den information den vill ha och har rätt till att få individanpassad 

enligt Patientlagen (SFS, 2014:821, kap 3,1§2§) är kommunikation att föredra framför 

information.  Information är ett envägs förfarande, där inte sändaren kontrollerar att 

mottagaren uppfattat och det föreligger en klar skillnad emellan dem (Arnold & Underman 

Boggs, 2016; Fossum, 2013). 

 

Sjuksköterskorna bedrev god kommunikation kring den behandling som patienten fick i det 

akuta skedet, men pratade sällan med dem om deras kroniska diagnos eller deras riskfaktorer. 

Genom att kommunicera med patienterna om deras kroniska diagnos säkerhetsställer 

sjuksköterskorna att patienterna förstår sin sjukdom. Genom att öka förståelsen för sin 

sjukdom ökar också chanserna till god egenvård och följsamhet till behandling (Klang-

Söderkvist, 2013). För att kunna öka delaktigheten hos patienterna, tvinga dem att vara 

delaktiga i beslut samt öka deras kunskapsnivå måste även den inneliggande akuta 

slutenvården kommunicera med de här patienterna om deras kroniska diagnos. SKL (2013) 

och Arnstein (1969) talar om olika grader av delaktighet. För att säkerhetsställa att patienterna 

kan vara delaktiga i beslutsprocessen av sin vård och behandling måste de bli involverade i 

hög grad och få beslutsunderlag för att kunna vara delaktiga. I fokusgruppintervjuerna 

framkom att patienter som behandlas akut för paroxysmalt förmaksflimmer är den enda grupp 

som inte får läkarsamtal vid utskrivning. Ofta åker de dessutom hem utan förändring av sina 

mediciner. Sjuksköterskorna prioriterar ofta bort att kommunicera med denna patientgrupp på 

grund av tidsbrist och förväntningar och fördomar att de har tillräckliga kunskaper om sin 

sjukdom, baserat på bland annat de frekventa vårdtillfällena. Detta sätt främjar inte 

delaktigheten hos patienterna, som behöver få hjälp att ta till sig beslutsunderlag för att kunna 

vara medbestämmande vid sin vård och behandling. Tobiano, Bucknail, Marshall, Guinane 

och Chaboyer (2015) säger att sjuksköterskor har en betydande roll för att främja patienternas 

delaktighet, genom att tillkännage och möjliggöra det. Dock är sjuksköterskans roll vid denna 

process komplex. För att kunna inkludera patienterna måste sjuksköterskan igenkänna 

patientens karaktäristika och risker, för att se om på vilket sätt patienten behöver hjälp för att 

kunna bli delaktig.  
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Att stärka patienternas empowerment samt uppträda respektfullt var de största framgångarna 

för att främja personcentrerad vård, men processen för att göra dem delaktiga beskrevs som 

utmanande. Detta styrker det resultat vi presenterat i denna studie, då Tobiano et.al. (2015) 

beskriver att personcentrerad vård främjar delaktighet. 

 

Kommunikationshinder som berördes under intervjuerna var bland annat ålder, vilket gör att 

sjuksköterskorna skulle behöva lägga ännu mer tid att samtala med de här patienterna 

eftersom förmaksflimmer så frekvent ökar med stigande ålder (Kirchhof et al, 2016). 

Dessutom drabbas patienter med förmaksflimmer i högre grad av demens (Kirchhoff et al, 

2016) samt spås senare forskning också visa att dessa patienter i högre grad drabbas av 

hjärnskador (ESC, 2018), vilket också ökar risken för kommunikationshinder. Enligt Morillo 

et al (2017) spås också diagnosen förmaksflimmer öka i takt med en globalt allt äldre 

befolkning så att övervinna kommunikationshindret ålder, kognitiv funktionsnedsättning samt 

demens är av yttersta vikt. Sjuksköterskorna nämnde också språkförbistringar, kulturella 

skillnader och användning av tolk som kommunikationshinder vilket också förstärks i studier 

(Ardalan et al, 2018; Savio & George, 2013).  Dobrowolska et.al. (2019) nämner att hög-

åldersbaserad diskriminering är den vanligaste accepterade fördomen i dagens samhälle och är 

vanligt inom vård- och omsorg. Det föreligger en stereotyp i samhället där hög ålder flest 

gånger förknippas med något negativt och det är av yttersta vikt, både inom medicin och 

omvårdnad, att införa etisk undervisning för att forma positiva attityder mot den äldre 

befolkningen, inte bara inom utbildningen utan även bland yrkesverksamma. Trots att en del 

fördomar och förväntningar om patienter med förmaksflimmer framkom i denna studie, 

nämndes hög ålder som ett kommunikationshinder och ett hinder för delaktighet. Risken 

föreligger att detta egentligen är en dold fördom om de äldre patienterna, särskilt eftersom 

Dobrowolska et.al. (2019) beskriver att det är den mest accepterade fördomen i dagens 

samhälle, kanske även hos författarna av denna studie. 

 

Enligt en undersökning från Riksförbundet HjärtLung (2018) framkom det att flertalet 

patienter med förmaksflimmer uppgav att de inte fått tillräckligt med information från vården. 

Däri kan det dels tolkas att den information som vården givit kanske inte alls är det 

information patienterna vill ha (Thyrosee et al, 2018), men det bör också funderas över om 

vården faktiskt följer Patientlagen (SFS 2014:821, kap 3 1§ 2§)?  

 

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings årliga nationella patientenkät (Nationell 

patientenkät: Sveriges landsting och regioner i samverkan, 2018) redovisar punkten 

delaktighet och involvering i beslut ett dåligt resultat. Kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonal och patient, självförtroende att vara delaktiga i beslut kring sin behandling, 

trygghet som ger mindre ångest, sjukdomskunskapen och följsamheten följer tätt ihop, vilket 

flertalet studier har bekräftat (Hedberg et al, 2018; McCabe et al., 2014; Polikandrioti et al, 

2018; Siota et al, 2016; Thyrosee et al, 2018). Sjuksköterskorna i denna studie uttryckte att för 

att öka delaktigheten hos patienterna måste informationen som ges ut ges individanpassat. Hur 

ska jag ändra mig för att denna patient ska förstå vad jag säger? Delaktigheten, menar 

sjuksköterskorna, uppnås genom att patienterna tvingas in att vara delaktiga i beslutsfattande 

kring sin sjukdom. Detta görs genom kommunikation. Patienterna måste alltså erhålla 

tillräckligt med information och kommunikation för att förstå för- och nackdelar med varje 

behandling. När vårdpersonalen säkerhetsställt att patienter förstår ska de själva tvingas vara 

delaktiga i beslut kring sin behandling. På detta sätt ökar även deras följsamhet till behandling 

och tvingar dem att vara delaktiga. Dessutom klarläggs patientens egna ansvar för sin 

kroniska sjukdom.  
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Det sjuksköterskorna beskriver här är concordance, d.v.s. en process som baseras på ett 

partnerskap mellan sjukvårdspersonal och patient (Bell et al, 2007; Cushing & Metcalfe, 

2007), som torde kunna likställas med personcentrerad vård (Ekman et al., 2015). Att 

säkerhetsställa sjuksköterskornas insikt om de olika följsamhetsbegreppen i samband med 

läkemedelsbehandling – compliance, adherence och concordance – skulle hjälpa dem att 

förstå hur patienterna kan hjälpas öka sin följsamhet, dock har de ju redan insikt i hur god 

följsamhet främjas även om orden som används är andra. Cushing och Metcalfe (2007) 

redovisar också att alla patienter inte vill vara delaktiga i beslut gällande sin behandling. Då 

gäller det att främja detta genom att inte hänvisa dem åt något håll, utan involvera dem genom 

mer information och kommunikation. När sjuksköterskorna pratade om de patienter som inte 

ville vara delaktiga svarade de att de blir ännu mer motiverade att informera – så att de förstår 

och vill vara delaktiga. 

 

Bemötandet och kommunikationen brister, enligt sjuksköterskorna, när det föreligger 

bristande kunskap om riskfaktorer, vid låg socioekonomisk tillhörighet, vid bristande 

ekonomiska förutsättningar, då förmågan att söka egen kunskap är låg, då språkförbistringar 

föreligger och informationen om läkemedel och diagnos kan vara svår att förstå, något som 

enligt Bissonnette (2008) och Metcalfe och Cushing (2007) består i en bristande adherence. 

Detta föreligger särskilt då patienterna har en kronisk sjukdom som de inte känner av. 

Patienternas upplevelse av förmaksflimmer varierar rejält uppfattar sjuksköterskorna i denna 

studie, vilket också torde påverka deras följsamhet och delaktighet i olika riktningar. 

Sjuksköterskorna talade också om att en del av utmaningen för att öka dessa patienters 

följsamhet är att förmedla till patienterna varför de måste förändra deras livsmönster och att 

de ser vinningen med det, något som bör vara ännu svårare i de fall där patienterna inte lider 

av sin sjukdom. Flertalet studier visar på att patienterna inte förstår varför de måste ta sin 

antikoagulantia och interventioner har genomförts för att försöka öka följsamheten till just 

detta preparat (Kaufman et al, 2018; Maikranz et al., 2017; Madrid et al., 2016) för att 

förhindra risken för insjuknande i stroke hos dessa patienter (Kirchhof et al., 2016). 

Delaktigheten brister vid samma faktorer som ovan nämnts vid bristande följsamhet, men 

också vid nonchalans, förnekelse, bristande sjukdomskunskap och bristande sjukdomsinsikt.  

 

Sjuksköterskorna nämnde Google som en faktor som bidrog till både för – och nackdelar för 

delaktighet för dessa patienter. En klar fördel med pålästa patienter, men en stor nackdel i de 

fall där informationen som framkommit var felaktig och där den inte var applicerbar på just 

den patient som läst om önskad behandling, exempel på internet som bristande 

informationskälla har beskrivits i studier (Salmasi et. al, 2019). Sjuksköterskorna erfar att de 

patienter som får möjlighet att berätta vilken behandling som hjälpt dem tidigare då de 

kommit in med paroxysmalt förmaksflimmer främjade vårdprocessen och gjorde 

behandlingen mer tidseffektiv och minskade lidande för patienten. Något som hindrade 

delaktigheten vid detta tillfälle var ovana läkare på akutmottagningen som inte vågade lyssna 

på patienterna eller inte var vana att ordinera den specifika behandlingen som patienten 

efterfrågade. Detta, menade sjuksköterskorna, ökade missnöjdheten hos patienterna, som ofta 

kunde vara pålästa och ha insikt i vad som tidigare hjälpt för just deras omslag till sinusrytm. 

Undervisningsinterventioner till patienterna med förmaksflimmer på akutmottagningar har 

visat sig minska återinläggningen i nydebuterade förmaksflimmer (Cardy et al., 2018), vilket 

inte verkar efterföljas på denna akutmottagning där patienterna inte heller får vara delaktiga i 

sin behandling och därmed främja vårdprocessen och minska lidandet. Travelbee (1971) 

menar att om vården behandlar patienter som stereotyper, det vi säga att alla vill och behöver 

samma vård, avhumaniseras de. Om en sjuksköterska har en bild av att en patient är inkapabel 

att vara delaktig i sin egen vård kommer hon också att arbeta efter detta synsätt.  
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En sjuksköterska som inte kan se en patient som en enskild individ, som en person, en 

människa, kommer heller inte kunna vara delaktig i att hjälpa patienten att utveckla sin 

kunskap i förhållande till sin sjukdom. 

 

När läkarna ordinerade behandling informerade de inte alltid om de olika alternativen eller om 

biverkningarna, vilket går helt emot en god följsamhet till läkemedelsbehandling och 

concordance enligt Cushing och Metcalfe (2007) något som sjuksköterskorna ofta fick ”ta 

hand om” när läkarna gått sin rond. Vid samverkan i team, som är en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser, skall medlemmarna i teamet stärka varandra och därmed plocka fram varje 

yrkesspecifiks kompetens genom att höja varandra. Genom att kommunicera om detta 

problem inom teamet kan läkaren höja sjuksköterskans kompetens genom att denne kan få 

fokusera på sina huvuduppgifter, och sjuksköterskan kan höja läkaren, genom att informera 

om att patienten inte uppfattat det som att hen fått tillräcklig information om 

läkemedelsbehandling och därmed föreligger en stor risk till bristande följsamhet. Dock står 

det i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) samt i 

Patientlagen (SFS 2014:821 kap 3, 1§ 2§) att patienten har rätt till information om sitt 

tillstånd och att det är all vårdpersonal, inklusive sjuksköterskans, skyldighet att informera 

patienten, om exempelvis förväntat behandlingsförlopp. I en studie genomförd av Cullati et.al. 

(2019) framkom att fyra av tio konflikter inom teamet påverkade vårdkvaliteten och de 

konsekvenser detta fick var framförallt att tillhandahålla personcentrerad, effektiv och aktuell 

vård till patienterna. Detta, baserat också på det resultat vi presenterat i denna studie, styrker 

behovet av teamträning och diskussionsforum med alla verksamma medlemmar inom teamet 

för att stärka teamkänslan och förhindra konflikter inom det.  

 

Ett individanpassat bemötande med anpassad information och kommunikation d.v.s. 

personcentrerad vård där det utgås utifrån personen och inte patienten vid 

förmaksflimmervården, finns redovisat i flertalet studier med gott resultat (Jacob, 2017; 

Kirchhof et al, 2016; Kirchhof, 2017). De nuvarande gällande europeiska riktlinjerna 

rekommenderar personcentrerad vård för att ha längre följsamhet till behandling och för att 

förstå sitt eget ansvar vid hantering av sin kroniska sjukdom (Kirchhof et al, 2016). 

Sjuksköterskorna uttryckte vid flertalet tillfällen situationer där bemötandet brister i mötet 

med patienten såsom när de förväntningar som sjuksköterskorna har på patienten inte uppfylls 

eller när sjuksköterskan känner sig osäker på vilka frågor som kan komma vid 

kommunikation med patienten, vilket också tydligt diskuteras av Arnold och Underman 

Boggs (2016). En del av den personcentrerade vården som sjuksköterskorna uttryckte var en 

önskan om mer tid till att möta patienten där hen befann sig och förstärka dennes kunskap. 

”vad kan du om din sjukdom?” istället för att behandla alla patienter lika. Att i samtalet bilda 

ett partnerskap är en av hörnstenarna vid personcentrerad vård (Edberg et al., 2013; Ekman, 

2015; MacDonald, 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 2016a) vilket är precis det 

sjuksköterskorna pratar om här. Ett stort outtalat hinder för personcentrering som 

sjuksköterskorna uttryckte var tidspressen, det höga patientflödet, logistiska hinder samt 

stress.  

 

Sjuksköterskorna uttryckte att patienterna med förmaksflimmer som var begränsade i sin 

vardag relaterat till sitt sin sjukdom uppfattades ha låg livskvalitet och stor oro, vilket flertalet 

studier bekräftat (Kirchhof et al, 2016; Salmasi et al., 2019). Kommunikationen från 

patientens sida kan hämmas vid upplevt obehag och rädsla (Arnold & Underman Boggs, 

2016) Faktorer som uppfattades öka patienternas livskvalitet var delaktighet vid val av 

antikoagulantia och behandling och att patienterna uppnått en sjukdomsacceptans.  
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Patienterna som kom återkommande för sitt paroxysmala förmaksflimmer uppfattades ha en 

förväntan på vården som kunde ligga till gagn för dem, eftersom det inte alltid är så att vården 

kan leva upp till de uppsatta förväntningarna, vid exempelvis utebliven effekt av tidigare 

behandling som fungerat eller långa väntetider. Sjuksköterskorna nämnde också vid flertalet 

tillfällen att sjukdomskunskapen, sjukdomsinsikten och sjukdomsupplevelsen är olika för alla 

patienter. Om då sjuksköterskorna skapat en allmän förväntan och fördom om hur dessa 

patienter ”är” motverkas personcentreringen och individanpassningen motverkas.  

 

Ur resultatet framkom att sjuksköterskorna har i första hand ett medicinskt synsätt och 

prioriterar i första hand det medicinska framför omvårdnadsbehoven. Vad som är orsaken till 

detta är svårt att svara på men att det medicinska går före det omvårdnadsmässiga syntes vid 

flera tillfällen i denna studie. Detta är också ett fenomen som tidigare beskrivits (Antonacci et 

al., 2018; Fossum, 2013; Siota et al., 2012). Sjuksköterskorna var rörande överens om att 

vårdprocessen främjades av god samverkan i team. När sjuksköterskorna samarbetade med 

läkarna och kunde bli hjälpta med saker de inte förstod kändes det tryggt att arbeta 

tillsammans. Dock hade sjuksköterskorna förväntningar på läkarna, som läkarna inte alltid 

levde upp till, som många gånger kunde föranledas av bristande kommunikation inom teamet. 

Sjuksköterskans roll vid samverkan i team beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (2017b) 

som den som ska systematiskt initiera, prioritera, samordna och utvärdera teamarbetet utifrån 

patientens behov och resurser samt kommunicera med övriga teammedlemmar och patienten 

på ett respektfullt sätt. Då teamarbetet brister åligger det sjuksköterskans ansvar att briefa 

övriga teammedlemmar om vad som saknas för att se till patientens bästa. Detta innebär att 

när läkarna inte lever upp till sjuksköterskornas förväntningar måste detta lyftas inom teamet 

för att skapa, för patienten, den bästa vården. Sjuksköterskorna uttryckte också en rädsla för 

att diskutera behandling med läkarna, eftersom det fortfarande föreligger en viss 

underliggande hierarkisk struktur, vilket går helt emot att främja god samverkan i team. Det 

framkom också att sjuksköterskorna missade att prata om vad för information och 

kommunikation patienterna fått kring sin behandling och diagnos vid överrapportering vid 

skiftbyten.  

 

Sjuksköterskorna uttryckte att patienter med paroxysmalt förmaksflimmer är en patientgrupp 

som inte syns, som prioriteras bort tidigt vid tidspress, till fördel för patienter som har ont, ett 

stort omvårdnadsbehov eller som behöver urvätskas. Sjuksköterskorna uttrycker att de inte 

räcker till för denna patientgrupp som många gånger får ligga alldeles för länge i alldeles för 

hög frekvens. Sjuksköterskan beskrivs enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017b) som 

patientens representant som skall tala för patientens bästa i teamet. När sjuksköterskorna i 

denna studie upplever att de inte hinner hjälpa dessa patienter, som de är väl medvetna om är i 

behov av information och kommunikation kring behandling och diagnos för att kunna vara 

delaktiga, väcker det frustration hos sjuksköterskorna och en känsla av otillräcklighet. Detta 

överensstämmer med Vryonides, Papastavrou, Charalambous, Andreou och Merkouris (2015) 

studie som också menar att sjuksköterskorna prioriterar bort kärnkompetensen 

personcentrerad vård då sjuksköterskan, relaterat till tidsbrist, tvingas prioritera vilka av 

patientens behov som ska bemötas med fördel för tidseffektivitet. Att sjuksköterskorna inte 

fick utrymme för att bemöta de mellanmänskliga aspekterna bidrog till en inre stress hos 

sjuksköterskorna.  Enligt Joyce Travelbee (1971) bidrar tung arbetsbörda till att vissa 

sjuksköterskors syn på patienten förvrängs till att istället för att se patienten som en unik 

person med behov så framställs patienten som en uppgift, ett objekt, eller en syssla. Detta 

menar Travelbee beror på att organisationen och skolan som lärt sjuksköterskorna deras 

kunskap har en bild av hur en sjuksköterska är kompetent, medan patienten har en annan.  
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Travelbee menar att det lätt faller i glömska att patienten är en person som i slutändan är den 

som på riktigt kan bedöma en sjuksköterskas kompetens.  Vryonides et. al (2015) nämner 

också att det framkommer att sjuksköterskorna ibland prioriterar patienter som har krävande 

anhöriga, och ser därför förbi patientens behov, detta för att vara tidseffektiv. Patienterna får 

inte heller utskrivningssamtal eller möjlighet att samtala kring kronisk diagnos och prognos 

av läkarna, precis som beskrivits i denna studie.  

 

Patienterna med paroxysmalt förmaksflimmer uppfattas av sjuksköterskorna, många gånger 

sakna långtidsplanering. Patienterna kommer in, medicinskt – eller elkonverteras och skickas 

hem, många gånger utan läkemedelsoptimering. Vilken tid på dygnet patienten söker vård 

påverkar vilken behandling de får, och om de får vara med och påverka, beroende på vilken 

kompetens som finns på akutmottagningen, och beroende på om specialistläkarna är på plats. 

Akutmottagningens personal brukar dessutom informera patienterna om behandling som 

sedan inte sker när de kommer in på avdelningen, eftersom de strider mot gällande riktlinjer. 

Dessutom får patienterna inte frekvensreglering i väntan på konvertering, utan enbart ligga 

och vänta. Detta ökar patientens lidande och minskar dess delaktighet i vården. 

Sjuksköterskorna uttryckte även stress och frustration över att deras egna bemötande brister 

när tid måste läggas på logistiska utmaningar inför behandling – istället för att prata med 

patienten. Enligt Arnold och Underman Boggs (2016) är ett av kommunikationshindren att 

sjuksköterskan har det bråttom att avsluta patientens fysiska vård. Enligt Amoah et.al. (2019) 

är kommunikationen mellan sjuksköterska och patient en av faktorerna som bestämmer 

kvaliteten på vården och att kommunikationshinder som uppstår som kan reducera effektiv 

kommunikation är patientrelaterade, sjuksköterskerelaterade och organisatoriskt relaterade.  

De patientrelaterade och sjuksköterskerelaterade har vid flertalet tillfällen tidigare nämnts, 

men enligt Amoah et.al. måste de ledande inom sjukhusets organisation säkerhetsställa att 

kommunikationsbarriärer raderas för att främja effektiv kommunikation. Detta ter sig aktuellt 

även i denna studie, där kunskapen om gott bemötande, god kommunikation och kunskap om 

personcentrerad vård är stor, men det organisationen i omgångar motverkar dess 

implementering.   

 

Att öka någons förståelse och kunskap för sin sjukdom åligger samtliga vårdens professioner 

och olika interventioner för detta måste beaktas vid diagnosen paroxysmalt förmaksflimmer. 

Inom slutenvården talas det inte så mycket med patienter med paroxysmalt förmaksflimmer 

om deras kroniska diagnos och de får ofta stå tillbaka för patienter med mer akuta tillstånd. 

Trots att så mycket forskning visat på att personcentrerad vård är det som främjar en god 

följsamhet, involvering och delaktighet för alla patienter prioriteras detta bort när det hetsas 

om vårdplatser, snabba inneliggande vårdtider och höga krav från samhället i övrigt, samtidigt 

som den polikliniska verksamheten brister. Varför finns inte en förmaksflimmer skola på 

samma sätt som det finns en hjärtskola inom vårt upptagningsområde? Vårdens organisation 

idag motverkar möjligheten att fokusera på hela människan och dennes omvårdnadsbehov 

inom slutenvården vid paroxysmalt förmaksflimmer, trots en i grunden god människosyn och 

god förståelse för vad omvårdnad är. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

För att främja den personcentrerade vården inom slutenvården bör tid friläggas för att 

sjuksköterskorna ska kunna samtala med de här patienterna om deras kroniska diagnos. 

Informera om risker, riskfaktorer, egenvård och läkemedelsbehandling för att optimera 

möjligheterna att inte falla åter i flimmer och också för att öka patienternas grad av 

involvering och delaktighet i vård och behandling.  
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Tidspressen och det höga patientflödet kan bidra till att samverkan inom teamet fungerar 

sämre och att förväntningarna som sjuksköterska och läkare har på varandra inte stämmer 

överens. Mottagningen, som har det polikliniska ansvaret för dessa patienter samt 

primärvården, skulle behöva utöka sin verksamhet och förbättra sin kunskap kring dessa 

patienter för att avlasta slutenvården och förbättra patienternas mående och öka deras 

delaktighet och grad av involvering i vård och behandling. 

 

Förslag på vidare forskning 

 

För författarna av denna studie skulle det vara av intresse att, om vidare forskning skulle 

göras på inom ämnesområdet bemötande och kommunikation, bedriva enkätstudier med 

patienter och arbetsförande sjuksköterskor. Enkäter skulle kunna lämnas ut till patienter för att 

se hur de uppfattar sjuksköterskornas bemötande, på samma sätt skulle enkäter lämnas ut till 

sjuksköterskorna som träffat de aktuella patienterna och se hur har informationen och 

kommunikationen uppfattats? Har patienterna förstått den information de fått? Fick de den 

information de ville ha eller saknade de någon? Uppfattar sjuksköterskan att patienten förstått 

den information denne lämnat ut? Ett ytterligare sätt för att verkligen förstå skulle kunna vara 

enskilda intervjuer med sjuksköterskor och patienter med samma ämnesområde som 

beskrivits ovan för att få djupare förståelse för fenomenet. Det skulle också vara av intresse 

att finna orsaken till att sjuksköterskor prioriterar medicinskt fokus istället för 

omvårdnadfokus? Beror detta på korta inneliggande vårdtider, kultur på arbetsplatsen, 

avsaknad av rutiner, dålig förberedelse från sjuksköterskeutbildningen eller kanske på 

svårigheter att finna sin yrkesroll och vad som är ens skyldigheter vid varierande 

arbetslivserfarenhet? 

 

Baserat på det resultat som framkommit i denna studie skulle det vara av intresse att se om en 

enhet skulle startas på akutmottagningen, som en intervention, som bara inriktade sig på akut 

medicinsk- och elkonvertering av patienter med paroxysmalt förmaksflimmer, alternativt en 

mer utvecklad dagvård på mottagningen som hade möjlighet att ta hand om de här patienterna 

akut, skulle bidra till en ökad livskvalitet för den här patientgruppen. Är det väntetiden vid de 

frekventa vårdtillfällena som bidrar till upplevd minskad livskvalitet eller är det bara de 

frekventa vårdtillfällena i sig? 

SLUTSATS 

 

Kunskapen och viljan om att implementera en högre grad av personcentrerad vård framkom i 

denna studie, men flertalet hinder för denna process tydliggjordes också. Sjuksköterskorna 

prioriterar bort omvårdnadsfokuset till förmån för att främja vårdprocessen utifrån det 

medicinska fokuset och därför enbart prioritera den medicinska processen. Eftersom 

sjuksköterskan många gånger ska se till patientens bästa och vara dennes representant kan 

detta leda till en känsla av otillräcklighet hos sjuksköterskor, en känsla som kan förklara den 

hårda debatt som förs kring utbrändhet och ökade krav inom vården idag. Genom att förbättra 

mottagningens arbete, strukturen på akutmottagningen och den långa behandlingsplanen för 

dessa patienter skulle pressen på avdelningen minska och också kraven på sjuksköterskorna 

inom slutenvården minska. Kanske kan till och med paralleller dras till att detta skulle bidra 

till att fler sjuksköterskor stannar inom slutenvården? 
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BILAGA A 
 

      

Stockholm 2018 – 11 - 22 

Till verksamhetschef 

Xxxx 

Xxxxx, xxxxxx 

 

Vi heter Louise Persson och Kerstin Viström och vi är studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning hjärtsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. Vi skall nu genomföra ett självständigt arbete på 

avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda personer med paroxymalt förmaksflimmer (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens 

innehåll och upplägg). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid xxxx, xxxxx. 

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid xxxx, är vi tacksamma för din underskrift av denna bilaga som 

därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig tveksam till att studien genomförs vid xxxx är vi 

tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att 

kontakta oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning   

__________________________  __________________________ 

Louise Persson, student   Kerstin Viström, student 

__________________________  __________________________ 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 

Telefonnummer : xxxx  Telefonnummer: xxxx 

E-postadress: xxxx  E-postadress: xxxxx 

 

__________________________ 

Åke Grundberg, Medicine doktor, Högskolelektor, Handledare 

__________________________ 

Namnförtydligande 

Telefonnummer, xxxx 
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Hur får man patienter att bli mer delaktiga i diagnos och behandling vid paroxysmalt 

förmaksflimmer - en kvalitativ studie ur ett sjuksköterskeperspektiv 

 

Personer som drabbas av förmaksflimmer ökar. Med en mer personcentrerad vård har det 

visat sig att sjuksköterskor kan bidra till en minskad mortalitet bland patienter drabbade av 

förmaksflimmer genom patientstöd som motiverar patienter att hantera sina riskfaktorer. Detta 

kan också bidra till en minskad vårdtid för dessa patienter. Enligt Sveriges kommuner och 

landstings årliga nationella patientenkät 2018, brister samtliga verksamma yrkeskategorier 

inom vården i informationslämnande och kunskapsöverföring samt delaktighet och 

involvering i beslut. Enligt en nyligen genomförd undersökning av Riksförbundet HjärtLung 

framkom det att 41% av patienter med förmaksflimmer erhåller otillräcklig information kring 

sitt tillstånd. 

Patientlagen säger att patienten har rätt att få information om sitt hälsotillstånd, sitt förväntade 

vård -och behandlingsförlopp samt om möjligheten att välja behandlingsalternativ. Studier har 

visat att trots att patienter erhåller information och patientundervisning av kardiologer och 

sjuksköterskor inriktade på förmaksflimmer, är informationen svår att förstå och delaktighet i 

beslutsfattande upplevs av patienterna som svårt.  

 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med paroxymalt 

förmaksflimmer.  

 

Detta är tänkt att göras genom gruppintervjuer med verksamma sjuksköterskor på xxxx, xxxx. 

Datainsamling kommer att genomföras genom gruppintervjuer innehållande fyra till sex 

sjuksköterskor per grupp. Intervjuerna kommer att ljudinspelas. Dessa ljudinspelningar 

kommer efter transkribering att kasseras. Deltagarna deltar på frivillig basis och kommer att 

få muntlig och skriftlig information, samt få fylla i ett samtyckesformulär. Det som 

framkommer i intervjuerna kommer inte att kunna kopplas till individen och hanteras 

konfidentiellt. Citat kommer att kunna förekomma, vilket deltagarna kommer att bli 

informerade om. I och med att de skriver på samtyckesformuläret kommer de också att styrka 

att de uppgifter som framkommer i intervjuerna hanteras konfidentiellt även från deltagarnas 

sida. Arbetet kommer att förhålla sig till den etiska nämnden som finns på Sophiahemmet 

högskola.  

 

Insamling av data kommer att ske efter 2018-12-20. Arbetet beräknas vara färdigställt 2019-

04-15. 
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Jag godkänner härmed att Louise Persson och Kerstin Viström får utföra studien ”Hur får man 

patienter att bli mer delaktiga i diagnos och behandling vid paroxysmalt förmaksflimmer – en 

kvalitativ studie ur ett sjuksköterskeperspektiv” på xxxx, xxxx, under tidsperioden december 

2018 - april 2019. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Xxx,xxxx, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA B 
SAMTYCKESFORMULÄR 

 

Bakgrund  

I Sveriges kommuner och landstings årliga nationella patientenkät som nyligen sammanställdes, 

brister samtliga verksamma yrkeskategorier inom vården i informationsutlämnande samt 

delaktighet och involvering i beslut. Patienter med paroxysmalt förmaksflimmer (patienter vars 

förmaksflimmer varar i max 48 h och kan upprepas i perioder upp till 7 dygn) är en vanlig 

patientkategori hos oss på xxxx i xxxx.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att informera och 

kommunicera med patienter med paroxysmalt förmaksflimmer.  

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas att delta i denna studie eftersom du är verksam som sjuksköterska på xxxx i xxxx.  

 

Hur går studien till? 

Vi kommer att intervjua verksamma sjuksköterskor på xxxx i xxxx i grupper om 4–6 personer 

per gång. Vi kommer att träffas en gång och beräknad tidsåtgång för intervjun är cirka 1 

timme.  Tid för intervjuerna kommer bestämmas via grupp-SMS som vi skickar ut till Er. Vi 

som genomför intervjuerna kommer båda att delta varje gång. En av oss kommer vara 

ansvarig för att föra diskussionen framåt om det skulle behövas, medan den andra av oss 

kommer att ansvara för dokumentationen.   

 

Dessa intervjuer är inte på något sätt designade för att testa någons kliniska kunskap, utan vi 

vill diskutera Era erfarenheter av att vårda dessa patienter.  

 

Dessa intervjuer lägger grunden för vår magisteruppsats och genom att Du deltar med Dina 

erfarenheter möjliggör Du att vi kan göra ett riktigt bra arbete. Vi hoppas att vi på sikt 

tillsammans kan öka nöjdheten hos denna patientkategori.  

 

De intervjuer vi genomför kommer att ljudinspelas för att vi inte ska missa något som sägs. 

Ljudinspelningarna kommer därefter transkriberas, vilket innebär att vi kommer att skriva ner 

allt som sagts konfidentiellt, utan att det kopplas till någon särskild individ.  Dessa 

ljudinspelningar kommer senare att förstöras efter transkriberingen. Det som framkommer i 

gruppintervjuerna hanteras konfidentiellt och genom att Du skriver på samtyckesformuläret 

ingår även Du som individ i denna sekretess. Inget av det som sägs kommer att kunna kopplas 

till individen som framför sin erfarenhet. I resultatet kommer citat kunna användas, men dessa 

är anonyma.  

 

Ansvarig för dina personuppgifter är Sophiahemmet Högskola enligt EU:s 

dataskyddsförordning SFS2018:218. Dina svar och Dina resultat kommer att behandlas så att 

inte obehöriga kan ta del av dem. Inga personuppgifter kommer att samlas in i denna studie, 

dock användes ett samtyckesformulär (”inhämtat informerat samtycke”) och Du som 

deltagare i denna studie har rätt att få personuppgifter rättade eller raderade om Du så önskar.  

 

Hela studien kommer att publiceras i Diva samt presenteras som ett självständigt arbete på 

avancerad nivå.  
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När studien är klar får Du självklart vid önskemål ta del av studiens resultat.  

 

Deltagande i intervjuerna är helt frivilligt, Du kan när Du vill avbryta Ditt deltagande i 

studien och detta får ingen som helst påverkan på vår gemensamma framtida arbetsrelation. 

 

Ansvariga för studien är Louise Persson (student), Kerstin Viström (student) samt Åke 

Grundberg (handledare) 

 

Vid fler frågor rörande studien tveka inte att höra av Dig! 

 

Louise Persson  Kerstin Viström   

xxxx   xxxx 

Mobil nr: xxxxx  Mobil nr: xxxxx 
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Samtyckesformulär – Kan sjuksköterskor bidra till att patienter blir mer delaktiga i 

diagnos och behandling vid paroxysmalt förmaksflimmer? – En kvalitativ studie ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

 

Jag har tagit del av informationen, fått tillfälle att ställa kompletterande frågor och fått svar på 

dessa. Jag samtycker till att delta i studien ”hur får vi patienter att bli mer delaktiga i diagnos 

och behandling vid paroxysmalt förmaksflimmer”. Jag samtycker även till att mina 

personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen. 

 

 

………………………………………………………………….    

……………………………………………………………………….. 

Ort och Datum                                                       Underskrift forskningsperson 

 

                                                                                   

......................................................................... 

                                                                                    Namnförtydligande 

 

 

 

……………………………………………………………………    

…………………………………………………………………….. 

Ort och datum                                                         Underskrift student 

 

                                                                                    

……………………………………………………………………. 

                                                                                   Namnförtydligande 

 

 

Ort och datum                                                         Underskrift student 

 

                                                                                    

……………………………………………………………………. 

                                                                                   Namnförtydligande 
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               BILAGA C 
 

 

INTERVJUGUIDE 

1. ISBRYTARE -----------------------------------------------------------------------------------

Hur kommer det sig att du valde att bli sjuksköterska och vad är det bästa med att 

arbeta som det? Varför har du valt kardiologi? 

 

2. ERFARENHETER OCH KOMMUNIKATION-----------------------------------------

Minns du/ni första gången du träffade en patient med paroxysmalt förmaksflimmer? 

Minns du någon särskild händelse med en patient som har paroxysmalt 

förmaksflimmer? Om ja, berätta 

 

 

3.  Vad tänker du när du träffar en patient med paroxysmalt förmaksflimmer?  

Förbereder du dig på något särskilt sätt innan mötet? 

 

 

4. OMVÅRDNADEN----------------------------------------------------------------------------

Vad tycker ni är speciellt med omvårdnaden kring gruppen paroxysmalt 

förmaksflimmer? 

 Något som är bra?  

Något som är dåligt?  

Vad tycker du är roligt?  

Vad tycker du är tråkigt? 

 

5. Anser du att du har tillräcklig kunskap när du möter dessa patienter?  

Om ja, hur har du förvärvat den? 

Om nej, vad tycker du själv att du saknar? 

 

6. Vilka möjligheter har du att vårda dessa patienter? 

Vilka svårigheter ser du vid vården av dessa patienter? 

 

 

7. SJUKDOMSINSIKT OCH RISKFAKTORER--------------------------------------------

Hur god insikt i sitt tillstånd upplever du att patienter med paroxysmalt 

förmaksflimmer har?  

Vad kan de?  

Vad är de inte? Utveckla.  

 

 

8. Hur bra upplever du att patienterna med paroxysmalt förmaksflimmer är på att hantera 

sina riskfaktorer?  

Vad hanterar de bra  

Vad hanterar de dåligt? 
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9. BEHANDLING---------------------------------------------------------------------------------

Vilken erfarenhet har du/ni angående omvårdnaden och omhändertagandet av dessa 

patienter i samband med elkonvertering? Medicinsk konvertering? 

 

10. Vad har du/ni för erfarenhet av att involvera denna patientgrupp i deras medicinska 

behandling/vård?  

Vad är positivt med involvering? -->om ja, hur har de blivit involverade/delaktiga? 

Vad är negativt med involvering? -->om nej varför är de inte involverade/delaktiga? 

Vilka hinder finns det?  

Vilka möjligheter finns det? 

 

 

11. SJUKSKÖTERSKANS PROFESSIONELLA ANSVAR--------------------------------

Hur erfar du/ni dessa patienters sinnesstämning i samband med vård på jobbet jämfört 

med andra patientkategorier?  

 

 

12. Tycker du att vi ger dessa patienter en god vård?  

Vad gör vi bra?  

Vad gör vi dåligt? 

 

 

13. INFORMATIONSGIVANDE-----------------------------------------------------------------

Hur tycker du/ni att det är som sjuksköterskor att ge information till dessa patienter 

angående deras tillstånd? 

Har dessa patienter fått tillräckligt med information enligt din erfarenhet?  

Om nej vad saknas om ja vad kan de? 

Vad finns det för hinder vid informationsutgivande till dessa patienter enligt din 

erfarenhet? 

 

Uppfattar du/ni att patienter under vårdtiden erhållit en god kunskap om sin sjukdom? 

Om ja, vad har de fått veta,  

om nej vad saknas? 

 

SONDERANDE FRÅGOR-----------------------------------------------------------------------

Exempel på sonderande frågor: 

- Kan du utveckla det resonemanget? 

- Kan du berätta mer? 

- Vad tycker du är lätt i samband med x? 

- Vad tycker du är svårt i samband med x? 

SAMMANFATTNING-----------------------------------------------------------------------------

Detta är kortfattat vad vi kommit fram till: 

Är det något ni vill tillägga? 


