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SAMMANFATTNING  

 

Det är cirka två procent av de patienter som insjuknar med symtom förenliga med akut 

kranskärlssjukdom (AKS) som istället drabbas av takotsubo syndrom (TS). TS anses vara 

kraftigt underdiagnostiserat och även ofta felaktigt diagnostiserat. Brister i 

rekommendationer och avsaknad av riktlinjer, i kombination med att patienterna inte är 

särskilt vanligt förekommande, kan påverka förutsättningarna för sjuksköterskor att 

erbjuda dessa patienter evidensbaserad och personcentrerad omvårdnad.  

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid 

takotsubo syndrom. 

 

Metoden var en kvalitativ, deskriptiv intervjustudie med induktiv ansats. 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tio sjuksköterskor verksamma inom 

hjärtsjukvård. Insamlade data transkriberades och analyserades med inspiration från 

Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys.  

 

Resultatet genererade i de fem kategorierna: sjuksköterskornas erfarenheter av 

insjuknandet i TS, sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnadsbehovet vid TS, 

sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnadsåtgärder vid TS, kunskap och evidens i 

omvårdnadsarbetet vid TS och sjuksköterskans copingstrategier vid bristande evidens och 

kunskap. Sjuksköterskorna hade varierande erfarenheter av omvårdnaden och de flesta 

tyckte att omvårdnadsarbetet vid TS var svårt. Många av sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter att besvara patienternas frågor och att detta påverkades av begränsad kunskap 

inom området och av att det inte fanns några riktlinjer att följa för omvårdnadsarbetet. 

Detta gjorde att sjuksköterskorna inte visste om det fanns några särskilda restriktioner och 

rekommendationer för dessa patienter. Sjuksköterskorna upplevde även att patienterna var 

i stort behov av samtal och information och att en stor del av omvårdnadsarbetet bestod av 

att försöka tillgodose detta behov.  

 

Slutsatsen i denna studie är att sjuksköterskorna upplevde att det saknades kunskap om 

specifik omvårdnad vid TS. De ville erbjuda patienterna bästa möjliga omvårdnad och de 

efterfrågade mer kunskap och stöd för att kunna åstadkomma detta. Sjuksköterskorna 

upplevde frustration eftersom de inte kunde erbjuda evidensbaserad omvårdnad till dessa 

patienter på samma sätt de vanligtvis kunde erbjuda till andra patienter. Den omvårdnad 

som erbjöds till patienterna varierade mellan sjuksköterskorna och nedprioriterades ofta, 

bland annat till fördel för det medicinska arbetet och för andra patienter i större behov av 

omvårdnad.  

 

Nyckelord: Erfarenheter, Omvårdnad, Sjuksköterska, Takotsubo syndrom. 

 

 



  

 

ABSTRACT 

 

About two percent of the patients who suffer from symptoms consistent with acute 

coronary syndrome (ACS) have instead been affected by takotsubo syndrome (TS). TS is 

considered to be severely under-diagnosed and also often incorrectly diagnosed. 

Deficiencies in recommendations and lack of guidelines, in combination with the fact that 

patients are not particularly common, can affect the prerequisites nurses have to offer these 

patients evidence-based and person-centered care. 

 

The purpose of the study was to describe nurses' experiences of nursing care in takotsubo 

syndrome. 

 

The method was a qualitative, descriptive interview study with inductive approach. Semi-

structured interviews were conducted with ten practicing nurses in heart care. The 

collected data was transcribed and analyzed with inspiration from Graneheim and 

Lundman's qualitative content analysis. 

 

The results generated five categories: nurses´ experiences of suffering from TS, nurses’ 

experiences of nursing care, nurses’ experiences of nursing actions, knowledge and 

evidence in nursing care and nurses´ coping strategies in case of lack of evidence and 

knowledge. The nurses had different experiences with the nursing care, and a majority 

expressed difficulties nursing patients with TS. Many nurses experienced difficulties in 

answering the patients' questions and that this was affected by limited knowledge as well 

as there were no specific guidelines for the appropriate nursing care. This meant that the 

nurses did not know if there were any particular restrictions and recommendations for 

these patients. Furthermore, the nurses expressed the need for patients being given proper 

support and information. 

 

The conclusion of this study is that the nurses experienced lack of knowledge in specific 

nursing care of patients with TS. The nurses wanted to offer the best possible care and they 

asked for more knowledge and support in order to achieve this. Due to lack of support and 

information the nurses felt frustrated as they were unable to offer evidence-based nursing 

equal to that of any other patient. The results also showed that the nursing care offered to 

the patients varied between the nurses and that the nursing care of the patients with TS to a 

large extent was given less priority. This down-prioritization was to the benefit of the 

medical work and other patients who were deemed to be in greater need of nursing care. 

The discrimination of TS patients was largely to prioritize other patients in greater need of 

nursing care.   

 

Keywords: Experience, Nurse, Nursing care, Takotsubo syndrome. 
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INLEDNING 
 

Många patienter inkommer till sjukhus med misstänkt hjärtinfarkt och genomgår därför en 

kranskärlsröntgen som inte visar några kranskärlsstenoser som orsak till deras symtom. 

Efter fortsatta undersökningar diagnostiseras en del av dessa patienter istället med 

takotsubo syndrom (TS). Det är ett tillstånd som inte är så vanligt förekommande, 

samtidigt som det troligen är många patienter med TS som förblir oupptäckta och 

odiagnostiserade. Forskningen går framåt och det finns teorier till bakomliggande 

patofysiologi men ingen koncensus råder gällande varför patienterna drabbas eller vilka 

som har störst risk att drabbas. Det finns inte tydliga riktlinjer varken för hur TS ska 

behandlas på sikt eller hur omvårdnadsarbetet ska bedrivas.  

 

 

BAKGRUND 
 

Kranskärlssjukdom 

Kranskärlssjukdom orsakas framförallt av inlagring av kolesterol i kärlväggen. När 

kolesterolet lokaliseras till ett ställe bildas ett aterosklerotiskt plack, en stenos. När denna 

stenos påverkar blodflödet i tillräcklig utsträckning uppstår ischemi och angina pectoris. 

När denna angina pectoris debuterar kraftigt, eller går från att vara stabil till mer lättutlöst 

eller kommer i vila benämns den som instabil angina pectoris (Persson & Stagmo, 2014). 

Akut koronart syndrom (AKS) innefattar instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt 

(NSTEMI) och ST-höjningsinfarkt (STEMI). Vid NSTEMI spricker det aterosklerotiska 

placket och orsakar en trombbildning som delvis men inte totalt ockluderar kranskärlet. 

Detta gör att ischemi uppstår distalt om plackrupturen och hjärtmuskeln tar skada. Vid 

STEMI orsakar plackrupturen en total ocklusion av kranskärlet vilket resulterar i att de 

delar av hjärtmuskeln som försörjs av det ockluderade kranskärlet blir utan blodförsörjning 

varvid ischemi och myokardnekros uppstår (Schenk-Gustafsson & Johnston-Holmström, 

2017).  

 

Hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar 

Av de patienter som uppfyller kriterierna för NSTEMI eller STEMI är det cirka sex till åtta 

procent som inte har någon signifikant stenos i kranskärlen som utlösande orsak. Kvinnor 

drabbas i större utsträckning av detta än vad män gör (Tornvall, 2016).  Johnston et al. 

(2015) redovisar att det enligt olika registerstudier är uppemot 28 procent av alla kvinnliga 

patienter med akut hjärtinfarkt som antingen drabbats av MINCA (myocardial infarction 

with normal coronary arteries) eller MINOCA (myocardial infarction with non-obstructive 

coronary arteries) istället.  

 

Orsaker till MINCA/MINOCA kan enligt Tornvall (2016) delas upp i tre olika kategorier. 

Kranskärlsrelaterade orsaker innefattar kranskärlsdissektion, spontan tromboembolism 

och kranskärlsspasm. Icke-hjärtrelaterade orsaker innefattar lungemboli, sepsis, stroke, 

njursjukdom och lungsjukdom. Slutligen finns även de hjärtrelaterade orsaker 

innefattandes tillstånden myokardit, trauma mot hjärtat, takykardi, kraftig ansträngning, 

kardiomyopati och takotsubo syndrom. 

 

Takotsubo syndrom  

Cirka två procent av de patienter som insjuknar med symtom förenliga med AKS har 

drabbats av TS istället. Tillståndet anses vara kraftigt underdiagnostiserat och blir även 
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ofta felaktigt diagnostiserat (Ghadri et al., 2018a; Ghadri et al., 2018b). TS är ingen 

nyupptäckt diagnos utan har funnits sedan länge världen över. Tillståndet har gått under en 

rad olika benämningar, till exempel stressinducerad kardiomyopati, apikal ballonering och 

den mest kända, brustet hjärta. År 1990 introducerades begreppet takotsubo för första 

gången av japanska forskare som hade sett likheter mellan det dilaterade 

vänsterkammarapex som dessa patienter ofta uppvisar, och en japansk bläckfiskfälla vid 

namn takotsubo. Detta har sedan bidragit till att vetskapen om tillståndet successivt spridits 

världen över och att benämningen TS blivit allt mer vedertagen (Ghadri et al., 2018a). 

 

Olika varianter av takotsubo 

TS har fått sitt namn efter det avvikandet utseendet på vänsterkammaren. Den vanligaste 

varianten av TS kallas för typiskt TS och kännetecknas av en uttalat nedsatt rörlighet i den 

apikala delen av vänsterkammaren. Under senare år har även andra mer atypiska former av 

TS upptäckts. Vid midventrikulär TS ses en uttalat nedsatt rörlighet i mellersta delen av 

vänsterkammaren. Vid basal TS har basen av vänsterkammaren uttalat nedsatt rörlighet. 

Vid fokal TS har en del av vänsterkammaren uttalat nedsatt rörlighet. Ungefär en tredjedel 

av de patienter som drabbas av TS har dock drabbats av andra varianter än de ovan 

nämnda. De andra varianter av TS patienter drabbas av är än mindre utforskade. Detta tros 

bero på att de varianterna drabbar högerkammaren istället för vänsterkammaren och att 

högerkammaren inte har samma prioritet gällande forskning. Dessa mindre prioriterade 

varianter av TS delas upp i: biventrikulär TS där den apikala delen av vänsterkammaren 

drabbas i kombination med att även högerkammaren engageras, isolerad högerkammare 

där enbart högerkammaren engageras samt global TS, där ett globalt engagemang av 

hjärtat ses. Den sistnämnda anses svårdiagnosticerad eftersom det finns flera olika 

differentialdiagnoser som också kan inaktivera eller engagera hela hjärtmuskeln, 

exempelvis myokardit (Ghadri et al., 2018a). 

 

Patofysiologi och etiologi 

Bakomliggande patofysiologin för TS är inte helt kartlagd. Dock verkar sambandet mellan 

hjärna och hjärta spela en viktig roll. Det diskuteras mycket kring sambandet mellan 

plötsligt och kraftigt katekolaminpåslag och psykisk- eller fysisk påfrestning. Ett kraftigt 

katekolaminpåslag, som sker via utsöndring av adrenalin och noradrenalin, anses bidra 

eftersom det tros kunna orsaka såväl kärlspasm, toxisk påverkan på hjärtmuskeln och en 

obstruktion av vänsterkammarens utflödestrakt. Den psykiska eller fysiska påfrestningen 

kan exempelvis uppstå till följd av svår somatisk sjukdom eller i samband med att en nära 

anhörig avlidit (Persson & Stagmo, 2014; Ghadri et al., 2018a; Ghadri et al., 2018b). 

Pelliccia, Kaski, Crea och Camici (2017) beskriver att patienter som drabbas av TS har en 

betydligt större mängd katekolamin i det akuta skedet än patienter som drabbats av 

hjärtinfarkt. Den ökade mängden katekolamin i blodet kan orsaka lokala spasmer i 

myokardiet, epikardiet samt mikrovaskulärt i kranskärlen. Mängden katekolamin i blodet 

minskar när hjärtmuskelfunktionen återgår till det normala men är fortsatt förhöjt även 

efter det akuta skedet av TS. Forskare tror sig även hittat ett samband mellan TS, 

endoteldysfunktion och den minskade mängd östrogen som är vanligt förekommande hos 

menopausala kvinnor. Östrogen har egenskaperna att minska katekolamininducerad 

kärlkonstriktion och minska det sympatiska påslag som uppstår vid stress. Minskningen av 

östrogen tros kunna bidra till utvecklingen av TS (Ghadri et al., 2018a). 

 

De flesta som insjuknar i TS är menopausala kvinnor. Även män och barn insjuknar men 

inte alls i lika stor utsträckning. Det verkar finnas en skillnad mellan att drabbas av TS 
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utanför sjukhus och inneliggande på sjukhus. Patienter som drabbas av TS utanför sjukhus 

har i mindre utsträckning något akut medicinskt tillstånd som utlösande faktor, de drabbas 

oftare exempelvis på grund av stress eller bortgång av nära anhörig. De som drabbas av TS 

inneliggande på sjukhus är oftare män än kvinnor. De lider i större utsträckning av andra 

allvarliga sjukdomar sedan tidigare och troligen utlöses deras TS ofta till följd av ett akut 

medicinskt tillstånd. Män som insjuknar i TS medan de är inneliggande löper upp till tre 

gånger högre risk att drabbas av allvarliga komplikationer eller att avlida jämfört med 

övriga som insjuknar (Persson & Stagmo, 2014; Ghadri et al., 2018a; Ghadri et al., 2018b).  

 

Utlösande faktorer 

Långvarig stress kan göra att en person blir extra sårbar för fysiska eller psykiska triggers 

(Wallström, Ulin, Määttä, Omerovic & Ekman, 2015). De psykiska triggers som troligtvis 

kan utlösa TS är bland annat ångest, depression, sjukdom hos nära anhörig, traumatisk 

händelse, rädsla, panik, stor förändring i livet, svår ekonomisk situation eller en 

naturkatastrof. Även en stor positiv händelse i livet kan utlösa TS och då kallas det istället 

för happy heart syndrome (Ghadri et al., 2018a).  

 

De fysiska triggers som troligtvis kan utlösa TS är bland annat plötslig sjukdom, plötslig 

försämring av sjukdom, trauma med fysiska skador, operation, förlossning, anestesi eller 

administration av katekolamin. Det verkar mer vanligt att det är fysiska triggers som 

utlöser TS hos män och psykiska triggers som utlöser TS hos kvinnor. Samtidigt går det 

inte att identifiera någon utlösande faktor hos en tredjedel av de som drabbas av TS 

(Ghadri et al., 2018a).  

 

Prognos 

Till en början ansågs TS vara ett benignt tillstånd. Nutida forskning visar dock att risken att 

drabbas av kardiogen chock och andra livshotande komplikationer på grund av TS är lika 

hög som vid AKS. Dödligheten i det akuta skedet är mellan fyra och fem procent. Även 

olika livshotande komplikationer är vanliga i det akuta skedet av sjukdomsförloppet och 

förekommer hos var femte patient. Efter det akuta förloppet anses tillståndet vara 

reversibelt (Ghadri et al., 2018a; Ghadri et al., 2018b).  

 

TS kan manifestera sig i olika svårighetsgrader där en del patienter drabbas av en snabbt 

övergående relativt lindrig hjärtsvikt. Medan andra i det akuta skedet drabbas allvarligare 

och vårdas för arytmier, ventrikelseptumdefekt, svår hjärtsvikt med lungödem eller 

kardiogen chock (Persson & Stagmo, 2014). Det har även visat sig att de som insjuknar i 

TS löper större risk att drabbas av komplicerande faktorer som förmaksflimmer och nedsatt 

ejektionsfraktion i vänsterkammaren. Detta verkar vara förenligt med högre mortalitet 

(Ghadri et al., 2018a). 

 

Nedsatt vänsterkammarfunktion och förlängd QT-tid vid ankomst till sjukhus samt manligt 

kön ökar risken att drabbas av kardiogen chock sekundärt till TS. De patienter som drabbas 

av kardiogen chock i samband med TS löper större risk än övriga att drabbas av livsfarliga 

komplikationer och död både under vårdtiden och på längre sikt (Almendro-Delia et al., 

2018). Mortaliteten det första året är högre vid typisk TS jämfört med atypisk TS. Däremot 

är ettårsmortaliteten likvärdig (Ghadri et al., 2018a). 
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Att drabbas av takotsubo syndrom  

Innan det akuta insjuknandet upplever många patienter att de är väldigt trötta och beskriver 

andra vanliga symtom som andningsbesvär, smärta och sjukdomskänsla. Vid insjuknandet 

är någon form av smärta det vanligast förekommande symtomet men smärtintensitet, -

lokalisation och -karaktär varierar stort mellan patienterna. Utöver dessa symtom beskriver 

patienterna också att de besväras av bland annat hjärtklappning, tremor och illamående 

(Wallström, Ulin, Omerovic & Ekman, 2016). 

 

Dahlviken, Fridlund och Mathisen (2015) redovisar i sin studie att många som drabbas av 

takotsubo har svårt att acceptera symtomen samt att ta symtomen på allvar, framförallt 

initialt. När de väl söker sjukvård beskriver de ett akut omhändertagande som påminner om 

det akuta omhändertagandet vid NSTEMI/STEMI. Blandade reaktioner i form av chock, 

förvåning och misstro uppstår ofta på grund av att patienterna inte inser allvaret i 

situationen. Kranskärlsröntgen orsakar ofta rädsla hos patienterna men kombinationen av 

tillit till vårdpersonalen samt sedativa och smärtlindrande läkemedel inger ett lugn. 

Patienterna i studien beskriver en känsla av lättnad när de får information om att de inte har 

drabbats av hjärtinfarkt och att de istället har drabbats av TS. Lättnaden beror bland annat 

på att kranskärlsröntgen inte visade tecken på en klassisk hjärtinfarkt. Att efter den 

fortsatta utredningen få en diagnos, få information kring utförd och planerad behandling 

samt den fördelaktiga prognosen av TS bidrar också till lättnad hos patienterna. De 

negativa upplevelserna består bland annat av rädsla över själva insjuknandet men också av 

att ha drabbats av en sjukdom som patienterna inte vet så mycket om. 

 

Även om själva tillståndet anses vara reversibelt besväras patienterna av olika symtom 

även efter det akuta skedet och efter sjukhusvistelsen (Ghadri et al., 2018a; Ghadri et al., 

2018b). Trötthet och sjukdomskänsla är vanligt förekommande och patienterna upplever 

att tröttheten i stor utsträckning påverkar deras vardag. Illamående, smakförändringar och 

nedsatt aptit förekommer också (Wallström et al., 2016). Dessa kvarvarande besvär tros 

kunna orsakas av att hjärtats pumpförmåga kan vara fortsatt nedsatt i upp till ett år efter 

insjuknandet (Neil et al., 2015). I en studie av Dahlviken et al. (2015) uttrycker patienterna 

även att de drabbas av koncentrationssvårigheter, depression och svårigheter att få ihop 

vardagen. De upplever även ångest och rädsla över att bli stressade eftersom de uppfattat 

att stress kan påverka deras hälsa negativt. Vissa av patienterna uttrycker även att det är 

svårt att prata med sina anhöriga om situationen och tillståndet de drabbats av. Detta 

eftersom patienterna upplever att TS är komplext och svårt att förstå. Därför kan det även 

vara svårt att berätta om tillståndet för anhöriga. 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens och ansvarsområde. Omvårdnad är 

också ett begrepp med många olika definitioner. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) handlar omvårdnad om att främja personens egenförmåga att planera och utföra 

moment i vardagslivet. Syftet med att utföra dessa moment är att förbättra personens hälsa 

och förebygga ohälsa samt för att bevara den hälsa som personen redan har. För att nå dit 

behöver patienten enligt Nordman, Lindholm, Kasen och Ericsson (2008) bland annat 

uppleva delaktighet i sin vård. Upplevelsen av delaktighet kan ligga till grund för att 

patienten ska känna sig bekräftad samt stärka patientens känsla av trygghet. Upplevelsen 

av trygghet kan i sig hjälpa till att stärka patientens självkänsla och identitet, som en del i 

sjuksköterskans syfte att främja hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010).  
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Omvårdnad omfattar även patientnära arbete. Det patientnära arbetet ska utföras med en 

helhetssyn och med ett etiskt förhållningssätt. Omvårdnad ska utövas med hänsyn till 

patientens värderingar, vanor och trosuppfattning samt med respekt för patientens 

mänskliga rättigheter, självbestämmande, integritet och värdighet. All omvårdnad som 

utförs ska också vara förenlig med gällande lagar, författningar och de styrdokument som 

finns inom hälso- och sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Och målet med 

denna omvårdnad är att patienten ska uppleva hälsa och vara oberoende och självständig i 

så stor utsträckning som möjligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).   

 

Den legitimerade sjuksköterskan har eget ansvar för de kliniska beslut som tas och de 

omvårdnadsåtgärder som utförs. Sjuksköterskan ansvarar även för att dessa bidrar till att 

främja patientens möjlighet att förbättra, bibehålla eller återfå hälsa. Besluten och 

åtgärderna syftar även till att främja patienternas egenförmåga att hantera hälsoproblem, 

sjukdom eller funktionsnedsättning. Samt att uppnå bästa möjliga välbefinnande och 

livskvalitet för patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 

 

Evidensbaserad vård - en av sjuksköterskans kärnkompetenser 

I det patientnära omvårdnadsarbetet är det sjuksköterskans uppgift och ansvar att behärska 

och utföra de omvårdnadsåtgärder som gör störst nytta för patienten. För att tillgodose 

patientens individuella behov och önskemål i mesta möjliga mån krävs att sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder är baserade på bästa tillgängliga vetenskapliga evidens och beprövad 

erfarenhet. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar själv för sin kunskapsutveckling och 

att kritiskt granska befintliga omvårdnadsåtgärder, rutiner och vårdmiljöer på 

arbetsplatsen. Detta innebär en skyldighet att hålla sig uppdaterad inom sitt yrkesområde, 

men också att bidra i utvecklingen av vårdmiljön och implementera och tillämpa 

omvårdnadsåtgärder baserade på bästa vetenskapliga evidens till patienterna (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). 

 

Personcentrerad vård - en av sjuksköterskans kärnkompetenser 

Den legitimerade sjuksköterskan har även en skyldighet att arbeta personcentrerat. I 

partnerskap med patienterna ska sjuksköterskan bedöma, planera, genomföra och utvärdera 

omvårdnadsåtgärder. Patienternas egen berättelse ska ligga till grund för dessa 

omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan ska skapa goda förutsättningar för patienterna att 

självständigt prioritera och fatta egna beslut gällande omvårdnad och uppföljning. Syftet 

med detta är att öka patientens deltagande, främja hälsa och kontinuitet i vårdkedjan 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Vid personcentrerad vård aktiveras och involveras 

patienterna och blir en viktig del av omvårdnadsteamet. Patienternas egen kapacitet och 

förmåga används för att utföra planerade omvårdnadsåtgärder och för att 

omvårdnadsmålen ska uppnås (Fors, Gyllensten, Swedberg, & Ekman, 2016).  

 

Effekten av personcentrerad vård har inte studerats specifikt på patienter med TS. Hos 

patienter med AKS har personcentrerad vård dock visats minska antalet återinläggningar 

och gjort att patienterna i större utsträckning kunnat återgå till sitt arbete jämfört med 

patienter som fått sedvanlig vård. Positiva effekter har också setts på patienternas 

självförtroende och förmåga att ta sig an och hantera svåra och oväntade situationer (Fors, 

Swedberg, Ulin, Wolf & Ekman, 2017).  

 



 

 

 

   

6 

 

Health belief model  

Health belief model (HBM) är ett verktyg för sjuksköterskan att använda sig av för att 

motivera och få patienterna att förstå allvaret i sin sjukdom. Samt för att hjälpa patienterna 

att se vinsterna med att genomföra de rekommenderade hälsofrämjande 

livsstilsförändringarna (Linton & Flink, 2016). HBM fokuserar främst på patienternas 

följsamhet till behandling och livsstilsförändringar. För att påverka patienternas följsamhet 

till behandling och förmåga att genomföra preventiva hälsoåtgärder behöver 

sjuksköterskan bedöma hur mottagliga patienterna är för detta samt lyfta fram patienternas 

uppfattning av hälsoproblemet och den uppfattade allvarlighetsgraden av detta. Därefter 

måste sjuksköterskan hjälpa patienten förstå sitt hälsoproblem och förstå allvaret i det och i 

de komplikationer som kan uppstå om inga livsstilsförändringar utförs. För att minska 

patientens hälsoproblem krävs också att patienten ser möjligheterna och vinsterna med att 

genomföra preventiva livsstilsförändringarna (Linton & Flink, 2016). Enligt Wang et al. 

(2014) kan det bidra till positiva hälsoeffekter för patienterna om sjuksköterskan arbetar 

efter denna modell. Sjuksköterskan kan med hjälp av denna modell erhålla ökad förståelse 

för hur patienterna kan motiveras till livsstilsförändringar och egenvård. Men detta kan 

också vara ett sätt att främja patienternas sjukdomsinsikt och hantera sin sjukdom.  

 

Problemformulering 

Det finns riktlinjer för den akuta behandlingen vid TS samt hur utredningen bör gå till men 

däremot råder ingen konsensus gällande långtidsbehandling. Likaså saknas 

rekommendationer och riktlinjer för hur omvårdnad och sekundärprevention ska bedrivas 

till denna patientgrupp. Detta i kombination med att patienterna inte är särskilt vanligt 

förekommande kan påverka förutsättningarna för omvårdnadsansvariga sjuksköterskor att 

erbjuda dessa patienter evidensbaserad och personcentrerad omvårdnad. Därför är det av 

intresse att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden vid TS. Detta för att 

kunna bidra till en ökad förståelse för omvårdnaden ur sjuksköterskornas perspektiv och 

för att förbättra den omvårdnad och information som ges. 

 

 

SYFTE 
 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid takotsubo syndrom. 

 

 

METOD 
 

Ansats och design 

För att besvara studiens syfte har en kvalitativ, deskriptiv intervjustudie med induktiv 

ansats utförts. Fokus i denna studie var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av 

omvårdnad vid TS och skapa en ökad förståelse och helhetsbild för dessa erfarenheter. 

Därför utfördes en kvalitativ intervjustudie. Olsson och Sörensen (2011) menar att 

kvalitativ forskning ska fokusera på att skapa en fullständig bild av det som undersöks 

samt skapa en förståelse för det forskaren valt att undersöka. För att beskriva varje enskild 

sjuksköterskas erfarenhet utfördes individuella intervjuer. En intervjustudie med 

individuella intervjuer ger enligt Polit och Beck (2017) en djupare förståelse för varje 

deltagares individuella erfarenheter och upplevelser och ansågs därför vara en relevant 

metod för att besvara denna studies syfte. För att beskriva valda fokusområden mer 

detaljerat och nyanserat valdes därför en deskriptiv design. Kvale och Brinkmann (2015) 
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menar att fokus vid ett deskriptivt tillvägagångssätt är att beskriva skillnader och 

variationer på ett nyanserat sätt. För att åskådliggöra informanternas erfarenheter och 

skildra dessa på ett mångfacetterat sätt valdes därför en induktiv ansats. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2015) innebär den induktiva ansatsen att forskaren inte har några 

arbetshypoteser innan påbörjad studie utan fokuserar istället på att beskriva ämnet med 

hjälp av de fynd som framkommer under arbetets gång.  

 

Urval 

För att inkludera deltagare till studien har sjuksköterskor verksamma vid en 

kardiologavdelning respektive en hjärtintensivvårdsavdelning, på ett universitetssjukhus i 

mellersta Sverige, tillfrågats om deltagande. De sjuksköterskor som arbetar med, eller har 

arbetat med dessa patienter, erhöll muntlig information om studien i samband med 

avdelningsmöten. De med intresse att delta erhöll även skriftlig information (bilaga A) och 

de som bestämde sig för att delta fyllde sedan i ett samtyckesformulär och lämnade in detta 

personligen. 

 

Ett ändamålsenligt urval utfördes för att inkludera de sjuksköterskorna med mest 

erfarenhet av omvårdnad till patienter med TS. Fokus lades på att hitta deltagare med 

mesta möjliga erfarenhet av patientgruppen istället för att fokusera på att inkludera lika 

många män och kvinnor eller på att inkludera sjuksköterskor med stor variation av 

arbetslivserfarenhet och erfarenhet av patientgruppen. Elva sjuksköterskor fyllde i 

samtyckesformuläret. En sjuksköterska inkluderades till pilotintervjun och tio stycken 

sjuksköterskor inkluderades därefter till intervjustudien. Inget bortfall uppstod. Urvalet till 

intervjustudien bestod i slutändan av åtta kvinnor och två män.  

 

Inklusionskriterier valdes till sjuksköterskor med minst tre års erfarenhet av kardiologisk 

vård och sjuksköterskor som arbetar kliniskt med kardiologiska patienter. Eftersom dessa 

patienter var så pass ovanliga valdes minst tre års erfarenhet inom området för att de 

inkluderade deltagarna med säkerhet skulle ha träffat några patienter med TS. 

Exklusionskriterier valdes till sjuksköterskor som inte arbetat kliniskt det senaste året 

eftersom det då ansågs svårt att generera innehållsrika svar i intervjun. 

 

Datainsamling 

En intervjuguide bestående av semistrukturerade frågor utformades (bilaga B). 

Intervjuguiden innehöll även följdfrågor och sonderande frågor för att underlätta 

genomförandet och förbättra intervjuernas innehåll. De sonderande frågorna och 

följdfrågorna anpassades efter vad informanten uttryckte, exempelvis gjordes upprepningar 

av de ord informanten precis sagt för att uppmana till att fortsätta prata om det berörda 

samtalsämnet för att på så vis erhålla ett mer utförligt och beskrivande svar. Sonderande 

frågor som: ”hur menar du?", "kan du utveckla det?”, ”på vilket sätt?", "förklara för mig”, 

och “kan du ge exempel på det?”, användes. Enligt Kvale och Brinkmann (2015) används 

sonderande frågor med syfte att erhålla mer utförliga svar i intervjuerna. Utformningen av 

intervjuguiden gjordes i samråd med handledare och testades innan intervjuerna 

påbörjades. Frågorna testades på varandra, vänner och kollegor. Hjälp togs också från 

kollegor med mer erfarenhet inom området.  

 

En pilotundersökning genomfördes för att upptäcka eventuella brister i intervjuguiden och 

tillvägagångssättet för intervjuerna. Pilotundersökningen syftade även till att upptäcka 

eventuella brister med tekniken och utgjorde ett övningstillfälle för intervjuaren (Polit & 
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Beck, 2017). Efter utförd pilotundersökning reviderades intervjuguiden för att generera 

innehållsrikare data som i större utsträckning skulle kunna besvara studiens syfte. 

Revideringen resulterade i att sju ändringar utfördes. Den första frågan (Fråga 1) var en 

triggerfråga med syfte att lätta upp stämningen och uppmuntra informanten att börja prata. 

Eftersom frågan genererade innehållsrika data adderades två följdfrågor för att belysa detta 

innehåll ytterligare. Frågan handlade om huruvida sjuksköterskan kunde komma ihåg 

någon särskild patient med takotsubo och följdfrågorna: “Hur skiljer sig den patienten från 

andra patienter med takotsubo som du träffat?” och “Varför kommer du ihåg just den 

patienten?” lades till. En av de två följdfrågorna till den tredje frågan (Fråga 3) handlade 

om svårigheter i omvårdnaden: “Finns det några svårigheter gällande omvårdnaden vid 

takotsubo” visade sig också vara innehållsrik och gjordes därför om till en egen fråga 

(Fråga 4). Den andra följdfrågan till fråga tre: “Är det något annat som är specifikt för 

denna patientgrupp utöver omvårdnaden, i sådana fall vad?” togs bort eftersom den inte 

ansågs relevant till studiens syfte. Till nuvarande fråga sex omformulerades bägge 

följdfrågorna till: “Vad är det som gör att du inte kan besvara vissa frågor? och “Vad 

handlar frågorna om som du har svårt att besvara?” för att mer detaljerat belysa vilka 

frågor sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde besvara och varför. Den åttonde frågan 

(Fråga 8) omformulerades till “Är det något ytterligare som du tycker är viktigt att 

förmedla till denna patientgrupp?”. Pilotintervjun inkluderades därefter inte till studien 

eftersom intervjuguiden reviderades i så pass stor utsträckning.  

 

Tio intervjuer genomfördes, detta i enlighet med rekommendationer från Sophiahemmet 

högskolas studieguide för självständigt arbete. Fokus lades dock inte på antal intervjuer 

utan på att intervjua tillräckligt många deltagare för att besvara studiens syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Tre av intervjuerna schemalades till 30 minuter innan deltagarna 

påbörjar sitt arbetspass. Detta för att i största utsträckning undvika att störa deltagarna i sitt 

arbete och att innehållet i intervjuerna skulle påverkas av att de var trötta efter att just ha 

genomfört sitt arbetspass. Sex av intervjuerna genomfördes under pågående arbetspass och 

en av intervjuerna utfördes på intervjudeltagarens fritid i dennes hem, efter önskemål från 

deltagaren själv. Majoriteten av intervjuerna genomfördes i ett samtalsrum i anslutning till 

en av vårdavdelningarna och intervjuerna spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen 

på två olika mobiltelefoner samtidigt. Längden på intervjuerna varierade mellan 13 och 27 

minuter. 

 

Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer. Den ena intervjuade medan den andra 

förde anteckningar och bidrog med följdfrågor eller sonderande frågor vid behov. Vi 

intervjuade varannan deltagare och den som hade intervjuat transkriberade intervjun. Den 

som förde anteckningar avslutade intervjun med att ge en verbal sammanfattning av 

intervjun, en så kallad member check. Syftet att genomföra en member check var att 

säkerställa korrekt uppfattning av intervjumaterialet samt att ge informanten utrymme för 

eventuella tillägg för att på så sätt stärka innehållets trovärdighet. En member check bidrar 

till att säkerställa att det informanten sagt uppfattats korrekt (Kvale & Brinkmann, 2015; 

Polit & Beck, 2017).  

 

Databearbetning 

Innehållet från intervjuerna fördes direkt över till lösenordskyddad dator. Transkribering 

av insamlade data utfördes därefter av den som hade hållit i intervjun och detta 

genomfördes direkt efter avslutad intervju. Syftet med detta var att transkriberingen skulle 

utföras medan intervjun var färskt i minnet, men också för att den andra skulle kunna ta sig 
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an nästa intervju utan att låta sig påverkas av föregående intervju. Den kvalitativa 

forskningen innebär enligt Olsson och Sörensen (2011) att forskaren strävar efter att 

åskådliggöra en helhetsförståelse för det undersökta fenomenet och för att möjliggöra detta 

krävs ett förutsättningslöst förhållningssätt.  

 

Transkriberingen genomfördes med hjälp av dataprogrammet Express scribe och utfördes 

efter intervjun för att färdigställa datainsamlingen innan nästa intervju påbörjades. Att 

utföra transkribering är ett tidsödande moment men ansågs också vara en styrka jämfört 

med att inhämta extern transkriberingshjälp. Detta eftersom transkriberingen även utgjorde 

en repris av intervjun och gav den som transkriberade en djupare förståelse för 

intervjuinnehållet (Polit & Beck, 2017). 

 

Insamlade data och det transkriberade materialet hanterades därefter konfidentiellt. 

Innehållet anonymiserades och märktes med en kod istället för informantens namn. Syftet 

med detta var att skydda informantens personuppgifter och för att det som sades i 

intervjuerna sedan inte skulle gå att hänföra tillbaka till varje enskild individ (Polit & 

Beck, 2017; World Medical Association, 2018).  

 

Dataanalys 

Det transkriberade innehållet lästes igenom flertalet gånger individuellt. Därefter lyssnades 

även de inspelade intervjuerna igenom med syftet att skapa en helhetsbild av innehållet. 

Dessa moment utfördes enskilt av båda författarna och därefter genomfördes en gemensam 

genomgång. Insamlade data analyserades därefter med inspiration av kvalitativ 

innehållsanalys från Graneheim och Lundman (2004).  

 

Analysförfarandet påbörjades individuellt och meningsbärande enheter färgmarkerades 

digitalt av de två första transkriberade intervjuerna. Därefter utfördes en gemensam 

jämförelse av bägges meningsbärande enheter för att se om liknande val gjorts. De 

meningsbärande enheterna visade sig vara av samma innehåll, vilket gjorde att de 

resterande meningsbärande enheterna fortsättningsvis valdes ut individuellt. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är de meningsbärande enheterna en uppsättning ord med 

anknytning till varandra via deras innehåll. Därefter utfördes en kondensering av de 

meningsbärande enheterna. Kondenseringen innebar att de meningsbärande enheternas 

innehåll kortades ned utan att påverka kärnan i innehållet i de meningsbärande enheterna 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

De kondenserade enheterna lästes sedan igenom och tilldelades en lämplig kod. Koderna 

satte en stämpel på innehållet i de meningsbärande enheterna med syfte att underlätta den 

fortsatta analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa moment utfördes digitalt 

på dator. Ett exempel på detta förfarande beskrivs i Tabell 1 nedan. Därefter skrevs alla 

koder ut på papper och klipptes ut. De kondenserade enheterna med tillhörande kod behölls 

i sin helhet för att underlätta förståelsen för koden och minska risken att kod skulle 

misstolkas. Därefter utfördes flertalet genomgångar av koderna. Koder med liknande 

innehåll och som handlade om samma saker placerades bredvid varandra med syfte att 

hitta olika huvudområden i innehållet. De olika koderna placerades sedan till lämplig 

underkategori. Därefter delades underkategorierna upp i olika grupper och tilldelades en 

kategori. 
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Tabell 1: Exempel på kondensering från meningsbärande enhet till kod 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod 

Antingen så kan det vara att 

jag inte har just den 

kunskapen. Eller så kan det 

vara att det är en medicinsk 

fråga som jag inte känner 

mig helt säker på. Eller om 

jag är osäker på om läkarna 

har berättat ännu om till 

exempel allvarlighetsgrad 

så tycker jag det är bättre att 

de berättar en sån sak 

istället för att jag kan få 

följdfrågan att vad innebär 

det. 

Svårt att svara på vissa 

frågor eftersom man inte 

har den medicinska 

kunskapen. Om jag är 

osäker på om läkarna har 

pratat om allvarlighetsgrad 

så är det bättre att de 

berättar det än att jag ska 

berätta och sen få svåra 

följdfrågor på vad det 

innebär. 

Svåra frågor undviks för att 

slippa följdfrågor 

 

Man har ju koll på att de 

ska göra ultraljud och man 

ska kolla vitalparametrar så 

att det inte försämras. Och 

smärtan som kan vara kvar. 

Vid hjärtinfarkt öppnar man 

ju upp kärlet och så blir de 

oftast smärtfria. Här är det 

inte säkert att de blir det för 

nu gör man ju ingenting. 

Sen sätter man ju in 

medicinering och så men de 

kan ju fortfarande ha kvar 

symtomen. 

Man har koll på vilka 

undersökningar de ska göra 

och att man ska ha koll på 

vitalparametrar. Vid 

hjärtinfarkt åtgärdar man ju 

oftast det som orsakat 

smärtan, vid takotsubo är 

det svårare för då gör man 

ju ingenting åt det 

Svårare med smärtan 

eftersom orsaken kvarstår 

 

De patienter med takotsubo 

jag har träffat på har nog 

ändå mått ganska bra. Så 

jag har nog inte tyckt att de 

har krävt nå mer omvårdnad 

eller något särskilt. De har 

inte varit jättesviktiga. Och 

smärtan brukar försvinna 

ganska snabbt. Jamen det är 

inte sådär att de ligger och 

har ont i ett halvt dygn 

tycker jag. 

Patienterna jag träffat har 

mått ganska bra. De har inte 

krävt mer omvårdnad och 

inte varit jättesviktiga. Och 

smärtan brukar försvinna 

ganska snabbt, de brukar 

inte fortsätta ha ont mer än 

ett halvt dygn. 

Ofta välmående patienter 

med övergående smärta 

 

Forskningsetiska överväganden 

För att få godkänt att genomföra intervjustudien har en obligatorisk etisk prövning via 

Sophiahemmet Högskola utförts och blivit godkänd. Tillstånd att genomföra 

intervjustudien har också inhämtats från verksamhetsansvarig chef (bilaga C). Deltagarna 

erhöll ett utförligt informationsbrev och informerat samtycke samlades in, därefter 

planerades intervjuerna in. De informerades om att deltagandet var frivilligt och att de hade 
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rätten att dra sig ur när som helst under arbetets gång utan att de skulle påverkas på något 

sätt. Även skriftlig information gavs om att deras personuppgifter skulle hanteras så att 

inga uppgifter skulle kunna härledas tillbaka till de som individer. Likaså gavs information 

om att insamlat material från intervjuerna skulle hanteras konfidentiellt i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (Polit & Beck, 2017; World Medical Association, 2018). 

Insamlade data förvarades på lösenordskyddade datorer och destrueras efter färdigställd 

studie. 

 
 

RESULTAT 

 

Resultatet presenteras utifrån fem kategorier och 13 underkategorier, se Tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2: Översikt för underkategorier och kategorier. 

Underkategori Kategori 

Triggers för insjuknande Sjuksköterskornas erfarenheter av insjuknandet 

i TS 

Psykiskt omvårdnadsbehov 

 

Fysiskt omvårdnadsbehov  

 

Erfarenheter av patienternas 

informationsbehov 

Sjuksköterskornas erfarenheter av 

omvårdnadsbehovet vid TS 

Omvårdnadsåtgärder under vårdtiden 

 

Omvårdnadsåtgärder inför hemgång 

 

Faktorer som påverkar  

Sjuksköterskornas erfarenheter av 

omvårdnadsåtgärder vid TS 

Erfarenheter av kunskapsluckor och 

brist på riktlinjer 

 

Erfarenheter av hur sjuksköterskorna 

påverkas 

 

Erfarenheter av hur patienten påverkas  

 

Erfarenheter av utvecklingsbehov  

Kunskap och evidens i omvårdnadsarbetet vid 

TS  

Strategier för att tillmötesgå 

informationsbehovet 

 

Strategier för att hantera 

kunskapsluckor 

Sjuksköterskans copingstrategier vid bristande 

evidens och kunskap 
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Sjuksköterskorna beskrev att de framförallt hade träffat kvinnliga patienter med TS och att 

dessa kvinnor ofta tog ett stort ansvar för sin familj och sitt arbete och att detta i sin tur 

orsakade mycket stress. Sjuksköterskorna upplevde att de patienter som drabbades av TS 

ofta insjuknade från femtioårsåldern och senare. Patienterna upplevdes ofta som ängsliga 

och ångestfyllda individer och det var vanligt att de hade levt med långvarig stress och oro. 

Sjuksköterskornas erfarenheter av insjuknandet i TS 

Triggers för insjuknande 

Tre olika grupper av utlösande faktorer för TS identifierades. Sjuksköterskorna upplevde 

att belastningen för många av patienterna successivt ökade, vilket i slutändan gjorde att det 

blev för mycket och de insjuknade i TS. Exempel på detta kunde vara mycket stress 

hemma och/eller på jobbet under längre tid. De som löpte stor risk att hamna i denna grupp 

var de med stort ansvarstagande, de som tänkte på andra människor i första hand och de 

med en stressig hemsituation och/eller arbetssituation. 

 

“Det hade varit ganska många saker men sen, sen hade någonting hänt som 

det lät som att bägaren hade runnit över liksom.” (Sjuksköterska #1) 

 

Nästa grupp som identifierades bestod av de som drabbades av någon traumatisk händelse 

innan eller i anslutning till insjuknandet. Dessa traumatiska händelser kunde bland annat 

orsakas av ett plötsligt dödsfall av nära anhörig, att patienten själv insjuknade i en allvarlig 

sjukdom eller att de blivit utsatta för ett våldsbrott eller bevittnat ett våldsbrott. 

 

“Och om det var så som jag minns det så har jag för mig att man tänkte att 

hon är drabbad av en stroke och i traumat för att få en så drabbades hon av 

en takotsubo.” (Sjuksköterska #3) 

 

Slutligen beskrevs en tredje grupp patienter vars insjuknande inte var lika lätt att förstå sig 

på. Sjuksköterskorna upplevde att en del patienter varken hade varit med om något 

traumatiskt eller att det successivt hade blivit för mycket. Likväl insjuknade dessa patienter 

ändå. En faktor som ansågs påverka var att en del patienter inte ville berätta om de 

traumatiska händelser de hade varit med om. Det kunde också påverkas av att patienterna 

helt enkelt inte kunde koppla ihop sambandet mellan insjuknandet och utlösande faktorer 

och/eller att de inte kunde förmedla detta i det akuta skedet av insjuknandet. 

 

"Sen kan man bli förvånad, vissa har takotsubo utan att det varit något 

särskilt alls. De kan inte säga att de varit stressade, eller chockade, ledsna 

eller arga eller nåt." (Sjuksköterska #4) 

 

Sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnadsbehovet 

Sjuksköterskorna upplevde att denna patientgrupp främst hade psykiska omvårdnadsbehov. 

Patienterna hade ett stort behov av att prata om vad de drabbats av, vad som hade hänt och 

vad som skulle komma att hända framöver. Sjuksköterskorna uppmärksammade att 

patienterna i många fall besvärades av en hög stressnivå innan insjuknandet. 

Erfarenheterna av de fysiska omvårdnadsbehoven varierade.  
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Psykiskt omvårdnadsbehov 

Majoriteten av sjuksköterskorna uppgav att de uppmärksammade ett stort psykiskt 

omvårdnadsbehov hos denna patientgrupp eftersom patienterna ofta upplevdes oroliga och 

ångestfyllda och även hade ett stort samtalsbehov. Insjuknandet vid TS upplevdes ofta som 

dramatiskt och reaktionen hos patienterna när de fick reda på att tillståndet inte orsakats av 

hjärtinfarkt varierade. En del patienter verkade bli lättade. Medan beskedet kunde leda till 

oklarheter, fler frågor och ett stort samtalsbehov kring tillståndet uppstod hos andra 

patienter. Detta påverkades mycket av det faktum att patienterna aldrig hade hört talas om 

TS.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att de viktigaste faktorerna för att tillgodose patienternas 

psykiska omvårdnadsbehov bestod av att ge adekvat information, ångestlindring och att 

som sjuksköterska vara närvarande. Det uppmärksammades även att patienterna verkade 

besväras av oro och var nervösa, bland annat över varför de blivit inlagda på sjukhus och 

vad de hade drabbats av. Sjuksköterskorna upplevde även att patienterna kunde bli oroliga 

och stressade under vårdtiden. Oron och stressen kunde bland annat uppstå när det blev 

lång väntetid eller lång vårdtid och inför olika behandlingar och undersökningar. 

 

Fysiskt omvårdnadsbehov  

Det fysiska omvårdnadsbehovet upplevdes mindre omfattande än de psykiska 

omvårdnadsbehoven eftersom patienterna ofta var fysiskt stabila och välmående. En del 

patienter besvärades av smärta men denna smärta var oftast övergående. De fysiska 

omvårdnadsbehoven hos patienterna upplevdes mindre tydliga och svårare att identifiera, 

vilket ofta gjorde att de blev nedprioriterade. Sjuksköterskorna upplevde att deras roll i stor 

utsträckning bestod av att vara observant på patienternas tillstånd och att omvårdnaden 

framförallt utfördes efter beprövad erfarenhet eftersom de inte hade någon evidens att luta 

sig emot. Sjuksköterskorna upplevde att de hade lite svårt att veta vad som var viktigt och 

vad de skulle hålla koll på gällande det fysiska omvårdnadsbehovet. Några sjuksköterskor 

uttryckte att omvårdnadsbehovet var snarlikt det omvårdnadsbehov patienter med 

hjärtsvikt hade medan andra tyckte att omvårdnadsbehovet var mer ospecifikt. En skillnad 

jämfört med patienterna med hjärtsvikt var att patienterna med TS i större utsträckning 

ansågs vara i behov av telemetriövervakning eftersom de ofta bedömdes ha förhöjd 

arytmirisk. 

 

Sjuksköterskorna uppgav att det var viktigt att få patienterna att känna sig omhändertagna, 

vilket bland annat gjordes genom att ofta observera vitalparametrar och titta till 

patienterna. Det upplevdes också viktigt att vara vaksam på patienternas problem samt att 

ta deras åsikter och behov på allvar. Detta ansågs extra viktigt när patienterna väl 

framhävde att de hade något problem eller besvärades av något obehag, exempelvis när de 

hade ångest eller smärta. 

 

Erfarenheter av patienternas informationsbehov 

Sjuksköterskorna upplevde att patienter med TS hade många frågor och att frågorna 

varierade under vårdtidens olika stadier. Detta skiljde sig även mellan sjuksköterskorna där 

en del upplevde att det inte var mycket frågor initialt under vårdtiden. Medan andra 

sjuksköterskor upplevde att diagnosen och oklarheter kring diagnosen ledde till fler frågor 

och att själva diagnosen ledde till att informationsbehovet ökade. Frågorna handlade bland 

annat om vad som hade hänt med deras hjärta och vad de hade drabbats av.  
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Sjuksköterskorna upplevde att patienterna med TS hade svårt att förstå vad som hänt och 

att de hade svårare att ta in vad som hänt, exempelvis jämfört med patienter som drabbats 

av en hjärtinfarkt. Det faktum att de hade drabbats av ett tillstånd utan någon direkt 

behandlingsstrategi genererade både oklarheter, osäkerhet och ytterligare frågor från 

patienterna.  

 

“…både att de är stressade såhär… från början rent psykiskt och sen så blir 

det kanske att det blir ännu mer nu… kommer jag alltid att ha den här 

sjukdomen, det är mycket frågor liksom…” (Sjuksköterska #2) 

 

Det var vanligt förekommande att patienterna hade frågor om varför just de hade drabbats 

och om de hade gjort något fel. De undrade också hur deras liv skulle påverkas framöver 

samt om de hade drabbats av en kronisk sjukdom. Andra vanligt förekommande frågor 

handlade om mediciner och restriktioner, exempelvis restriktioner gällande fysisk aktivitet 

framöver. Frågorna om fysisk aktivitet handlade bland annat om huruvida de kunde 

fortsätta cykla till jobbet och om de kunde fortsätta åka på aktiva semestrar, exempelvis 

skidsemester. Sjuksköterskorna upplevde även att patienterna frågade om de kunde 

insjukna igen och vad de kunde göra för att undvika detta. Det förekom också att 

patienterna frågade hur de kunde förändra sin livssituation. Det uppstod också en del frågor 

i de fall patienterna inte upplevde att det var något fel på deras livssituation. 

Sjuksköterskorna upplevde också att patienter som redan var stressade innan insjuknandet 

ofta blev ännu mer stressade och hade ännu mer frågor, bland annat på grund av oklarheter 

kring diagnosen. 

 

“Och det man slås av… att de undrar vad som har hänt och om det kan 

hända igen, är det något jag har gjort fel, men jag har ju inte stressat…” 

(Sjuksköterska #7) 

 

Sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnadsåtgärder vid TS 

Sjuksköterskorna gav mycket information till patienterna. Denna information handlade 

främst om själva sjukdomstillståndet, uppföljning och egenvård. Informationen och övriga 

omvårdnadsåtgärder påverkades bland annat på grund av faktorer som tidsbrist och 

okunskap hos sjuksköterskorna. 

 

Omvårdnadsåtgärder under vårdtiden 

Resultatet visade att en stor del av omvårdnadsåtgärderna under vårdtiden bestod av att ge 

information till patienterna. Vilken information som gavs varierade i stor utsträckning 

mellan sjuksköterskorna och en del gav samma information som till patienter med 

hjärtsvikt medan andra inte gav någon specifik information alls. Flertalet sjuksköterskor 

informerade om tillståndet patienten hade drabbats av och att TS var ett reversibelt 

tillstånd. Det var även vanligt att informera om vilka läkemedel patienten hade behandlats 

med under vårdtiden och vilka läkemedel patienten skulle fortsätta med framöver. Många 

av sjuksköterskorna brukade också informera om eventuella biverkningar med de nyinsatta 

medicinerna. Flertalet sjuksköterskor försökte också förmedla en positiv bild av tillståndet 

och informera om att tillståndet hade en god prognos. Även information om olika 

restriktioner under vårdtiden gavs.  

 

En del av sjuksköterskorna försökte prata med patienterna om deras bakomliggande stress 

och livssituation och hjälpa de att börja hantera dessa. Detta gjordes dels genom att 



 

 

 

   

15 

 

bearbeta detta tillsammans med patienten men även genom att informera om möjligheten 

till samtalsstöd via psykolog. Det förekom också att några av sjuksköterskorna, efter 

samtycke från patienten, utfärdade remiss till psykolog för ytterligare hjälp. Att lyssna på 

patienten, bekräfta patientens behov och att finnas där för patienten upplevdes ge både 

trygghet och lugn till patienterna. Behovet av psykolog- och/eller kuratorskontakt 

bedömdes vara viktigt för att kunna jobba preventivt och undvika återinsjuknande hos 

patienterna. Dessa åtgärder blev dock ofta nedprioriterade. Sjuksköterskorna upplevde att 

mycket fokus istället lades på medicinska åtgärder och det akuta skedet och att detta 

skedde på bekostnad av det psykosociala.  

 

“Alltså om det är, då tänker jag att det är bra att man får en ordentlig 

kontakt. Inte kanske med psykiatrin men med en psykolog. Och kan få bena i 

sina stressorer och så att. För det känns ju ändå som att om man insjuknat 

med en akut takotsubo så finns det en viss risk för dödlighet.”  

(Sjuksköterska #8) 

 

Utöver informationen tyckte flertalet av sjuksköterskorna att det var viktigt att förmedla att 

patienterna skulle se över sin livssituation och identifiera om det fanns några 

livsstilsförändringar patienten borde utföra, exempelvis för att minska den bakomliggande 

stressen. Att bidra till motivation till dessa livsstilsförändringar upplevdes också vara ett 

viktigt moment. Exempel på livsstilsförändringar som framkom var bland annat att 

patienterna borde se över sin arbetssituation och minska stress hemma och/eller på arbetet. 

 

Det faktum att en del patienter inte hade någon tydlig bakomliggande orsak till 

insjuknandet ansågs försvåra för sjuksköterskorna. Detta hanterades genom att ge generell 

information om livsstilsförändringar och information om vinsterna av att genomföra dessa 

livsstilsförändringar. Förnekelse för bakomliggande orsaker och utlösande faktorer 

förekom också och sjuksköterskorna upplevde att en del patienter hade svårt att förstå 

varför de behövde vara inlagda på sjukhus. Detta hanterades bland annat genom att försöka 

förmedla allvaret i situationen och allvarlighetsgraden i tillståndet till patienterna. 

Information om varför tillståndet krävde sjukhusvård och varför patienterna behövde vara 

inneliggande var också vanligt. Information gällande varför patienterna behövde vara 

arytmiövervakade via telemetriövervakning och varför vitalparametrar behövde 

kontrolleras var också vanligt förekommande. 

 

En faktor som ansågs påverka omvårdnadsåtgärderna var tidsbrist. Det upplevdes svårt att 

hinna tillgodose patienternas omvårdnadsbehov, framförallt i de fall då behovet av samtal 

var stort. När sjuksköterskorna samtidigt hade omvårdnadsansvar för andra patienter med 

större behov av omvårdnadsåtgärder prioriterades de patienterna ofta före patienterna med 

TS. Detta gjorde att en del av sjuksköterskorna upplevde att de inte utförde mycket 

omvårdnadsåtgärder till dessa patienter medan de gjorde ett mer gediget omvårdnadsarbete 

till andra patientkategorier.  

 

Omvårdnadsåtgärder inför hemgång 

De omvårdnadsåtgärder som utfördes inför hemgång varierade också i stor utsträckning 

mellan sjuksköterskorna. Flertalet sjuksköterskor informerade även här om de mediciner 

patienten erhållit samt vikten av följsamhet till läkemedelsbehandling. En del gav också 

egenvårdsråd i form av observans på viktuppgång och vätskeansamling. Gällande fysisk 

aktivitet gav några av sjuksköterskorna individanpassade råd. Exempelvis användes 
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patientens promenadförmåga på avdelningen som måttstock för råd om fysisk aktivitet 

efter hemgång. De patienter som bedömdes vara stabila i sitt tillstånd fick råd om att göra 

saker efter ork och att vara observanta på symtom medan de patienter som hade problem 

med dyspné fick råd om att utföra lågintensiv motion.  

 

Det ansågs viktigt att patienterna vid hemgång skulle ha förståelse för vad de hade drabbats 

av och om möjligt även varför de hade drabbats. Detta för att de skulle kunna försöka 

minska risken för återinsjuknande. Flera av sjuksköterskorna framhävde också vikten av att 

patienterna hade koll på den fortsatta planen för behandling och uppföljning. När det fanns 

en möjlig orsak till insjuknandet ansågs det också viktigt att patienterna fick hjälp att 

hantera dessa utlösande faktorer. Vid problem med ekonomi eller arbete rekommenderades 

patienterna att ta kontakt med kurator efter hemgång. Även stresshantering 

rekommenderades och det framkom också att sjuksköterskorna såg vinster med denna 

stresshantering trots att det var vanligt med lång väntetid innan den kunde påbörjas. 

 

Vilken information som gavs gällande uppföljning varierade mellan sjuksköterskorna. En 

del sjuksköterskor upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap om uppföljning för att 

kunna informera patienterna om detta på ett bra sätt medan andra sjuksköterskor upplevde 

att de hade tillräcklig kunskap för att kunna informera om uppföljning. Utöver information 

om återbesök valde några av sjuksköterskorna att informera om vikten av att infinna sig på 

återbesöken samt vikten av att ta emot den hjälp och stöd som erbjudits.  

 

Det ansågs även viktigt med snabb och individanpassad uppföljning för patienter med TS. 

En anledning till detta var att det var vanligt att dessa patienter blev rädda att röra på sig. 

Denna rörelserädsla kunde dessutom försvåras och förstärkas av anhöriga. Exempelvis när 

anhöriga också var rädda för att den med TS skulle röra på sig. Sjuksköterskorna upplevde 

att det ibland var anhöriga som hindrade patienterna från att röra på sig. Därför ansågs det 

viktigt med snabb uppföljning med både patient och anhörig närvarande för att med hjälp 

av information undvika dessa rädslor och övervinna dessa rädslor om de redan hade 

uppstått. En annan anledning till snabb individanpassad uppföljning var att utvärdera 

patientens tillstånd och behov av behandling. Detta eftersom behovet av den långsiktiga 

behandlingen upplevdes variera från patient till patient och därför snabbt behövde 

utvärderas. 

 

Faktorer som påverkar  

Patientinformation till patienter med TS var enligt sjuksköterskorna ofta svår att ge. Detta 

berodde på en rad olika faktorer. Det framkom i intervjuerna att en del patienter var 

ängsliga och undrade mycket initialt i vårdförloppet samtidigt som de hade svårt att ta till 

sig given information. Att patienterna hade mycket frågor, i kombination med svårigheter 

att ta till sig given information, försvårade för sjuksköterskorna. Detta eftersom 

sjuksköterskorna upplevde sig tvungna att ge mycket information samtidigt som 

patienterna inte alltid förstod informationen eller inte kunde ta till sig informationen, vilket 

i sin tur gjorde att sjuksköterskorna behövde upprepa informationen flera gånger. För att få 

patienterna att ta till sig informationen var det viktigt att ge informationen vid upprepade 

tillfällen och detta behov ansågs svårt att tillmötesgå, främst på grund av tidsbrist.  

 

Tydlig information till patienterna upplevdes också vara viktigt och detta försvårades ofta 

av osäkerhet och otydlighet kring diagnosen. Det upplevdes vara svårt att ge tydlig 

information om TS innan diagnosen hade ställts och det var dessutom inte alltid tydligt att 



 

 

 

   

17 

 

diagnosen hade ställts. Det förekom också att diagnosen ändrades under vårdtiden vilket 

gjorde att patienterna fick information om flera olika tillstånd och detta ansågs också 

försvåra patienternas möjlighet att ta till sig given information. 

 

Faktorer som ansågs underlätta förståelsen för informationen var bland annat när 

patienterna hade drabbats av TS tidigare och därför redan hade kunskap om tillståndet samt 

när patienterna själva läste på om tillståndet. Att ge information om TS ansågs även 

försvåras av att sjuksköterskorna inte gav denna information särskilt ofta. 

Informationsgivningen påverkade också av sjuksköterskornas egen erfarenhet och det 

framkom att sjuksköterskorna tyckte att erfarenhet av fler patienter med TS gav mer 

trygghet att ge denna information. 

 

Kunskap och evidens i omvårdnadsarbetet vid TS 

Samtliga sjuksköterskor uttryckte att de saknade kunskap inom området. Även riktlinjer 

gällande omvårdnad, behandling och utredning samt kontinuerliga lägesuppdateringar 

kring TS saknades och efterfrågades.  

 

Erfarenheter av kunskapsluckor och brist på riktlinjer 

Nästan alla sjuksköterskor uttryckte att de hade svårt att svara på patienternas frågor om 

TS. Sjuksköterskorna framhävde även att de saknade riktlinjer för hur omvårdnaden skulle 

bedrivas vid TS. Några sjuksköterskor upplevde att det ibland inte utfördes särskilt mycket 

omvårdnadsarbete efter att diagnosen TS hade ställts. Detta ansågs bero på att det inte 

fanns några klara direktiv för omvårdnadsarbete. Sjuksköterskorna upplevde även att 

kunskapen om TS var begränsad, bland annat gällande diagnostiken. Sjuksköterskorna 

upplevde att ultraljud av hjärtat inte alltid utfördes initialt i vårdförloppet vilket gjorde att 

det blev svårare att säkerställa diagnos. Detta ansågs påverkas av att TS sällan var den 

första diagnos som kom på tal och därför inte heller var den första diagnos att undersöka 

eller utesluta.  

 

En osäkerhet gällande rekommenderad behandling och utredning för patienter med TS var 

vanligt förekommande hos sjuksköterskorna. Denna osäkerhet försvårade för 

sjuksköterskorna att ge information till patienterna. Svårigheter gällande omvårdnaden 

uppstod också. Bland annat till följd av osäkerhet kring vilka omvårdnadsbehov 

patientgruppen hade och hur sjuksköterskorna skulle hantera omvårdnadsbehovet och 

uppkomsten av olika symtom. Flertalet sjuksköterskor tyckte att smärta och 

smärtbehandling vid TS var svårt att hantera, bland annat eftersom utlösande orsak till 

smärtan ej åtgärdats och smärtan därför kvarstod. En del sjuksköterskor uttryckte att de 

kunde ge översiktlig information till patienterna men de kände sig osäkra gällande om de 

verkligen hade några vetenskapliga belägg för den information de gav.  

 

Erfarenheter av hur sjuksköterskorna påverkas 

Oklarheter kring hur behandlingen vid TS skulle gå till var vanligt förekommande. Dessa 

oklarheter upplevdes variera eftersom kunskapen även varierade hos patientansvarig 

läkare. Vilket i sin tur resulterade i varierande information till sjuksköterskan och att olika 

besked gavs till patienterna. Detta gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de hamnade i 

kläm eftersom det ofta var de som fick förklara för patienterna varför informationen 

varierade eller varför informationen ändrades. Sjuksköterskorna upplevde också att 

oklarheter gällande riktlinjer och rekommenderad behandling påverkade och försvårade för 

ansvarig läkare. Detta gjorde att sjuksköterskorna upplevde att de i sin tur fick varierande 
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support och stöd. Sjuksköterskorna upplevde att det var jobbigt att inte kunna ge raka svar 

till patienterna. Flera av sjuksköterskorna uttryckte även en känsla av otillräcklighet och att 

de inte kunde ge den trygghet till patienterna som de var vana att kunna ge till övriga 

patientkategorier. Omvårdnadsbehoven uppmärksammades men sjuksköterskorna kände 

sig obekväma och ofta oförmögna att hantera patienternas stressiga situation, den situation 

som troligtvis i många fall bidragit till patienternas insjuknande. Flertalet av 

sjuksköterskorna uttryckte att omvårdnadsriktlinjer skulle minska dessa oklarheter. Och att 

detta i sin tur skulle göra att sjuksköterskorna kunde ge mer evidensbaserad omvårdnad 

och att inga viktiga moment i omvårdnaden skulle missas på grund av bristande kunskap.  

 

“Det är ju också hos en själv, det är ju svårare att vara tydlig med de här 

patienterna eftersom det är lite luddigt på det stora hela /…/ kanske för att 

man inte känner sig inte lika trygg...” (Sjuksköterska # 7) 

 

Erfarenheter av hur patienten påverkas 

Sjuksköterskorna upplevde att omvårdnaden inte prioriterades och att det fanns en ökad 

risk att dessa patienter glömdes bort och nedprioriterades. Svårigheter i omvårdnaden 

uppstod bland annat när de inte visste hur smärta skulle hanteras och hur mobilisering 

skulle utföras. När de inte visste tillräckligt om sjukdomstillståndet upplevde de att 

informationen till patienterna blev sämre och mer otydlig. Majoriteten av sjuksköterskorna 

uppgav att patienterna kunde bli oroliga och otrygga över den information och de besked 

de hade fått. Detta förekom framförallt när given information och givna besked var 

otydliga. Sjuksköterskorna upplevde att bristande kunskap och avsaknad av riktlinjer 

påverkade informationsgivningen till patienterna i stor utsträckning. 

 

“Ja det kan ju vara att den inte får rätt information om sjukdomen. Och 

känner den att personalen är osäker och inte riktigt vet så blir ju det lite 

otrygghet. Kring hela situationen också.” (Sjuksköterska # 5) 

 

Erfarenheter av utvecklingsbehov 

Sjuksköterskorna önskade mer utbildning, kunskap samt lägesuppdatering inom området. 

En del sjuksköterskor uttryckte att det fanns kunskap i arbetsgruppen men de var osäkra på 

om denna kunskap verkligen var evidensbaserad. Sjuksköterskorna upplevde att det var 

svårt att veta om det var några särskilda moment de skulle tänka på och om det var något 

särskilt patienterna skulle göra eller undvika att göra. Majoriteten av sjuksköterskorna 

uttryckte också att de önskade att de kunde förmedla lättförståelig och individanpassad 

information till patienterna samt att patienterna kunde få med sig lättförståeligt och 

illustrativt informationsmaterial hem.  

 

“Man skulle vilja ha mer att komma med, lite mer fyrkantighet, att det här vet 

vi. Sen att det finns skillnader/…/ och att för dig gäller just det här. Att man 

vet lite mer vad man ska säga.” (Sjuksköterska # 7) 

 

Sjuksköterskans copingstrategier vid bristande evidens och kunskap 

För att tillmötesgå patienternas informationsbehov försökte sjuksköterskorna förenkla 

informationen, kontrollera vilken information patienten fått och om patienten förstått 

informationen korrekt. För att hantera sina kunskapsluckor var det bland annat vanligt att 

rådfråga kollegor och hänvisa frågorna vidare till ansvarig läkare. Det förekom även att 

sjuksköterskorna undvek att svara på en del svåra frågor och i de fall patientens frågor inte 
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hade något korrekt svar försökte sjuksköterskorna förklara detta på ett bra sätt för 

patienten. 

 

Strategier för att tillmötesgå informationsbehovet 

För att tillmötesgå patienternas behov av information använde sig sjuksköterskorna av 

olika strategier. Detta gjordes bland annat genom att försöka förklara på ett enkelt och 

basalt för att patienten skulle kunna förstå. Ibland användes också rörliga bilder för att på 

ett illustrativt sätt visa för patienterna vad som hade hänt med deras hjärtmuskel. Eftersom 

bilderna från vänsterkammarangiografin ofta fanns kvar på bildskärmen när 

sjuksköterskorna hämtade tillbaka patienterna till avdelningen förekom det att 

sjuksköterskorna visade dessa rörliga bilder och förklarade att hjärtat inte rörde på sig som 

det skulle.  

 

För att kontrollera vilken information patienterna erhållit och vad de hade förstått förekom 

det att sjuksköterskorna frågade patienterna vad de hade fått för information. Sedan 

kompletteras detta om saker hade missats eller om patienten hade missförstått något. 

Kompletteringen av information utfördes dels av sjuksköterskan själv men också genom att 

uppmana läkaren att informera patienten ytterligare. Det förekom också att 

sjuksköterskorna i efterhand fick förtydliga eller repetera den information läkaren hade 

givit, eftersom patienterna inte hade förstått eller inte tagit in den givna informationen fullt 

ut. 

 

Strategier för att hantera kunskapsluckor 

Sjuksköterskorna uttryckte att de saknade kunskap om TS och att de hade olika strategier 

för att hantera detta. Kunskapsnivån varierade i stor utsträckning mellan sjuksköterskorna. 

De sjuksköterskorna med mer kunskap upplevde att de kunde ge patienterna mer 

information. De sjuksköterskor med mindre kunskap inom området valde i större 

utsträckning att ge patienterna generell information som vid hjärtsvikt eller att direkt 

hänvisa vidare till ansvarig läkare. Det var också vanligt att försöka hantera 

kunskapsluckorna genom att läsa på om tillståndet, diskutera med kollegor samt rådfråga 

sjuksköterske- och läkarkollegor. Vid kunskapsluckor hänvisades det också ofta till 

ansvarig läkare eller till nästkommande rond. 

 

Andra strategier som förekom för att hantera kunskapsluckor var att en del sjuksköterskor 

försökte undvika svåra frågor eftersom de i sin tur kunde generera ännu svårare följdfrågor. 

Sjuksköterskorna försökte också inge trygghet och inte visa för patienten att deras kunskap 

inom området var begränsad. Det framkom också i intervjuerna att alla frågor inte behövde 

besvaras, framförallt vid ett tillstånd som TS där alla frågor inte hade ett korrekt svar. Det 

framkom då att det i många fall räckte långt att inge trygghet och på ett bra sätt förklara för 

patienterna att kunskapsluckor förelåg. 

 

“Och svara på frågorna behöver ju inte innebära att man har glasklara svar 

på allting, för det kan ju vara så att ingen kan svara på den frågan.” 

(Sjuksköterska # 3) 

 

För att utbilda kollegor om tillståndet ansågs det vara både lärorikt och effektivt att visa 

rörliga bilder från den ultraljudet av hjärtat eller från den vänsterkammarangiografi som 

hade utförts. Detta ansågs underlätta förståelsen för tillståndet men också förståelsen för de 

undersökningar som ofta utförs för att kunna ställa diagnosen TS. 
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DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 

Omständigheterna kring insjuknandet varierade i stor utsträckning mellan de olika 

patienterna och detta var något som många sjuksköterskor pratade om under intervjuerna. 

Eftersom omständigheterna varierade från patient till patient bör omvårdnaden anpassas 

därefter. Vi tror att en förståelse för den specifika patientens insjuknande och 

omkringliggande omständigheter kan ge sjuksköterskan en ökad förståelse för patientens 

individuella omvårdnadsbehov. Denna förståelse kan bidra till att skapa goda 

förutsättningar för personcentrerad omvårdnad. 

 

En del sjuksköterskor tyckte att omvårdnadsbehovet var snarlikt det omvårdnadsbehov 

som föreligger hos patienter med hjärtsvikt. Medan andra sjuksköterskor upplevde att 

denna patientgrupp hade ett större behov av psykisk omvårdnad jämfört med andra 

patientgrupper. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att veta om det var något 

speciellt de skulle vara uppmärksamma på och om det förelåg några restriktioner eller 

rekommendationer gällande omvårdnaden. De uttryckte även att de hade begränsad 

kunskap om TS och omvårdnad vid TS. Sjuksköterskorna upplevde även att patienter med 

TS ofta blev nedprioriterade.  

 

Att omvårdnadsbehoven vid TS liknade omvårdnadsbehoven vid hjärtsvikt går i linje med 

tidigare forskning. I studien av Wallström et al. (2016) framkommer det att patienter med 

TS besväras av hjärtsviktssymtom, bland annat i form av dyspné, smärta, trötthet och 

sjukdomskänsla. I vår studie förekom det att sjuksköterskorna valde att utföra 

omvårdnadsåtgärder som vid hjärtsvikt, exempelvis att de var observanta på dyspné och 

bröstsmärta. Samt att sjuksköterskorna utifrån patientens symtom gav råd om egenvård 

gällande motion och observans på dyspné och viktuppgång. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att vården av patienter med TS hade ett väldigt medicinskt 

fokus och att omvårdnadsarbetet inte prioriterades. Vi tror att detta kan bero på att de 

riktlinjer som finns för TS är medicinskt inriktade. Det medicinska fokus som föreligger 

går i linje med befintliga riktlinjer för TS. Detta eftersom riktlinjerna för TS framförallt 

handlar om utredning och till viss del om behandling. De handlar däremot inte alls om 

omvårdnad (Ghadri et al., 2018a; Ghadri et al., 2018b). Detta i kombination med att 

hjärtsjukvården är ett högteknologiskt och medicintekniskt område tror vi bidrar till att 

fokus till stor del läggs på det medicinska och att omvårdnaden därför blir åsidosatt. 

 

En av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att utföra de omvårdnadsåtgärder som har störst 

nytta för patienterna samt tillgodose patienternas individuella behov i största utsträckning. 

För att möjliggöra detta ska omvårdnadsåtgärderna baseras på bästa tillgängliga evidens 

och beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskorna i denna 

studie upplevde att det saknades riktlinjer för omvårdnaden vid TS vilket gjorde att de 

kände sig otillräckliga och osäkra i omvårdnadsarbetet samt att det blev svårare att arbeta 

evidensbaserat. De uppgav att de försökte läsa på för att lära sig mer om TS och rådfrågade 

även kollegor när något var oklart. De brukade ibland även be ansvarig läkare ge 

ytterligare information till patienterna och vid behov förtydliga eventuella oklarheter för 

patienten. Detta för att patienterna skulle erhålla så god information som möjligt. 

Sjuksköterskorna försökte alltså hålla sig uppdaterade inom området men upplevde att det 

var komplicerat att göra det vid TS. Att hålla sig uppdaterad inom området ingår i 
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evidensbaserad omvårdnad och är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a).  

 

Sjuksköterskorna i vår studie efterfrågade att ha någon kunnig inom området att rådfråga. 

Medicinska frågor kunde ibland besvaras av ansvarig läkare och ibland inte. Frågor 

gällande omvårdnad kunde däremot oftast ingen kollega besvara. I en intervjustudie av 

Babac et al. (2018) efterfrågade informanterna möjlighet till kontakt med kunnig och 

erfaren kollega inom området för att få hjälp att besvara sina frågor. De ansåg att det 

krävdes lång och specifik erfarenhet för att kunna besvara de specifika frågorna, 

framförallt när det handlade om patienter med mindre vanliga sjukdomar. I den 

intervjustudien framkom också vikten av att deras frågor besvarades av rätt profession. 

Exempelvis krävdes det ofta att medicinska frågor besvarades av läkare. Att 

sjuksköterskorna i vår studie blev frustrerade över att inte ha evidensbaserade svar på 

patienternas frågor är förståeligt. Detta eftersom de fick varierande stöd i de medicinska 

frågorna men framförallt inte fick något stöd i frågor gällande omvårdnad. Detta förstärks 

ytterligare av det faktum att inte ens sjuksköterskorna i vår studie ansåg sig ha 

evidensbaserade svar på frågor om omvårdnad vid TS. De tillhör ju de mer erfarna 

sjuksköterskorna inom hjärtsjukvården och vården av patienter med TS och är de som ska 

kunna besvara dessa frågor. Sjuksköterskorna uttryckte att de flesta patienter de hade haft 

omvårdnadsansvar för hade psykiska omvårdnadsbehov och många av sjuksköterskorna 

uttryckte osäkerhet i hur de skulle hantera de psykiska omvårdnadsbehoven. Osäkerhet 

uppstod kring hur de skulle hantera den psykiska stress dessa patienter ofta led av. En 

omvårdnadsåtgärd som utfördes av en del sjuksköterskor var att vid behov föreslå kontakt 

med psykolog eller kurator, detta för att tillgodose patienternas individuella psykiska 

omvårdnadsbehov. Att som sjuksköterska identifiera de olika omvårdnadsåtgärder med 

störst nytta för patienten går i linje med evidensbaserad omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). 

 

HBM beskriver olika sätt för sjuksköterskan att få patienterna att förstå allvaret i sin 

sjukdom, samt hur sjuksköterskan kan motivera och stötta patienterna till följsamhet i sin 

sjukdom (Linton & Flink, 2016). Sjuksköterskorna i vår studie upplevde att det var svårt 

att motivera patienterna samt att ge tips och råd om hälsofrämjande åtgärder när de inte 

hade evidens för vilka åtgärder som kunde ge hälsovinster. Sjuksköterskorna uttryckte 

även att patienternas följsamhet till sin sjukdom kunde påverkas negativt på grund av 

sjuksköterskornas osäkerhet i informationsgivningen. Patienternas följsamhet påverkades 

också negativt på grund av sjuksköterskornas tidsbrist.  

 

Fors et al. (2017) uttrycker att personcentrerad vård främjar patienternas egenförmåga att 

hantera situationer på ett positivt sätt samt att de får bättre självförtroende. Vi upplever att 

personcentrerad vård vid TS till viss del skulle vara möjlig. Detta skulle kunna 

åstadkommas genom att i större utsträckning involvera patienterna och göra patienterna 

med TS delaktiga i omvårdnaden. Samt att utgå ifrån hur just den patienten mår och vilka 

symtom just den patienten uppvisar. Men eftersom det i nuläget inte finns evidens för vilka 

livsstilsförändringar som gynnar patienterna med TS är det svårt att planera, genomföra 

och utvärdera omvårdnadsåtgärderna på ett evidensbaserat och personcentrerat sätt. Syftet 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid TS uppfylldes. De individuella 

intervjuerna åskådliggjorde de olika sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnaden och 

bidrar således till en ökad förståelse för det undersökta området. Att erbjuda god 

omvårdnad till patienter med TS är något även erfarna sjuksköterskor tyckte var svårt. 
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Denna studie kan bidra med ökad kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad 

vid TS men även ökad kunskap om TS generellt. Den ökade kunskapen kan även bidra till 

att berörd personal blir mer uppmärksam på dessa patienters omvårdnadsbehov.  

 

Metoddiskussion 

Ett alternativ till den induktiva ansatsen hade kunnat vara en deduktiv ansats. Och att vi då 

istället utformade en teori och sedan lät intervjustudien besvara vald teori. En teoretisk 

referensram hade också kunnat användas men vid användning av en teoretisk referensram 

används ofta en teori som utgångspunkt (Polit & Beck, 2017). Eftersom vårt syfte var att 

förutsättningslöst generera en teori snarare än att besvara en teori anser vi valet av den 

induktiva ansatsen utan en teoretisk referensram rimlig.  

 

Ett alternativ till individuell intervjustudie hade kunnat vara fokusgruppsintervjuer. På 

grund av ett begränsat antal sjuksköterskor med erfarenhet av patientgruppen fanns inte 

tillräckligt många sjuksköterskor tillgängliga för att genomföra fokusgruppsintervjuer. För 

att åstadkomma fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor med tillräcklig klinisk 

erfarenhet av patientgruppen hade vi behövt intervjua sjuksköterskor på flera olika sjukhus 

och detta alternativ valdes bort på grund av tidsbrist.  

 

En kvantitativ enkätstudie hade genererat data från ett betydligt större deltagarantal men i 

denna studies fall var inte ett stort antal deltagare av intresse. Detta eftersom huvudfokus 

istället var att på ett mer djupgående sätt beskriva sjuksköterskornas erfarenheter inom 

ämnet. En litteraturöversikt var heller inte aktuell eftersom det befintliga antalet 

vetenskapliga artiklar som berörde sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid TS 

ansågs otillräckligt. Vald metod möjliggjorde en djupgående beskrivning av 

sjuksköterskornas individuella erfarenheter inom området. Dessa erfarenheter kunde 

därefter analyseras och resultera i en beskrivning av sjuksköterskorna erfarenheter av 

omvårdnad vid TS. 

 

Om inklusionskriterier hade valts till ett eller två års arbetslivserfarenhet istället för tre år 

hade det varit enklare att hitta deltagare. Men eftersom målet med tio deltagare uppnåddes 

får valet ses som rimligt. Samtliga informanter var erfarna inom området. Spridningen i 

erfarenhet sett till antal år i yrket, arbetsuppgifter samt att informanterna hade olika 

erfarenhet av att träffa dessa patienter på flera olika ställen i vårdkedjan, anses ha bidragit 

till ett mångfacetterat resultat. Att inkludera mindre erfarna sjuksköterskor hade gett ett 

bredare spektrum av deltagare. Eftersom TS är ett relativt ovanligt tillstånd gjordes en 

bedömning att de sjuksköterskor med mindre än tre års erfarenhet av dessa patienter inte 

skulle ha träffat tillräckligt många patienter för att kunna generera ett innehållsrikt 

datainnehåll. Det är givetvis möjligt att mindre erfarna sjuksköterskor hade kunnat bidra 

med intressanta och relevanta erfarenheter. Utöver den begränsade erfarenheten av 

patientgruppen ansågs de med mindre än tre års erfarenhet i större utsträckning vara i en 

beroendeställning gentemot oss. Vilket i sin tur hade kunnat bidra till att de i större 

utsträckning ville framhäva sin kompetens och inte ville blotta sin eventuella okunskap, 

jämfört med de mer erfarna kollegor som inkluderades. 

 

Valet att exkludera sjuksköterskor som inte hade arbetat kliniskt med den berörda 

patientgruppen det senaste året ses också som en styrka. Detta eftersom det tydligt 

framkom att det var svårt att komma ihåg detaljer om en ovanlig patientgrupp även om 

sjuksköterskorna arbetade kliniskt med just den patientgruppen. Att inkludera erfarna 
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sjuksköterskor från fler än ett sjukhus hade potentiellt kunnat ge ett mer innehållsrikt 

resultat. Detta alternativ valdes bort dels på grund av tidsbrist och ekonomiska faktorer och 

dels eftersom det inte ansågs vara någon garanti för att generera mer innehållsrika data. 

 

För att testa intervjuguiden och inspelningsutrustningen utfördes en pilotintervju. 

Pilotintervjun fungerade också som ett övningstillfälle samt för att få en grov uppskattning 

av tidsåtgången för intervjuerna. Det framkom brister i formuleringen av några frågor som 

därefter kunde revideras, vilket förbättrade intervjuguiden. De justeringar som gjordes efter 

pilotintervjun bidrog främst till att besvara studiens syfte i större utsträckning och till ett 

bättre flyt i intervjuerna eftersom frågorna blev enklare att förstå. Valet att inte inkludera 

pilotintervjun gjordes för att justeringarna i intervjuguiden var för omfattande och skiljde 

sig från den intervjuguide som sedan användes i de övriga intervjuerna. 

 

Enligt Polit och Beck (2017) är det viktigt att författarna till en kvalitativ studie skapar 

förtroende hos informanterna. Detta kräver att författarna försöker sätta sig in i deltagarnas 

situation, dels för att förstå situationen men också för att skapa förståelse och tillit. I denna 

studie anses denna förståelse för deltagarnas erfarenheter stärkas av det faktum att vi som 

intervjuade själva hade mångårig erfarenhet inom det studerade området. Utöver den 

mångåriga erfarenheten hade vi även förståelse för deltagarnas arbetsförhållanden. Detta 

genererade i en ökad förståelse för sjuksköterskornas erfarenheter inom ämnet och 

underlättade genomförandet av intervjuerna jämfört med om en extern intervjuperson 

inhämtats. Polit och Beck (2017) menar att den viktigaste förmågan hos intervjupersonen 

är att kunna lyssna och förstå situationen eller fenomenet utifrån informanternas synvinkel.  

 

Vi är medvetna om vår förförståelse inom det valda ämnet. Vi har flerårig erfarenhet av att 

arbeta som sjuksköterskor inom hjärtsjukvård och har därför träffat dessa patienter vid 

kranskärlsröntgen och när de sedan vårdats på vårdavdelningarna. Vi har alltså haft 

omvårdnadsansvar för dessa patienter men inte i någon större utsträckning eftersom 

patientgruppen är ganska ovanlig. Förförståelsen ämnades åsidosättas och intervjuerna 

genomfördes så förutsättningslöst som möjligt. 

 

För att säkerställa att insamlade data var baserad på det som sjuksköterskorna verkligen 

hade sagt valdes ljudet från intervjuerna att spelas in digitalt. Ett alternativ hade kunnat 

vara att istället för ljudinspelning föra anteckningar men vi identifierade anteckningar som 

en potentiell risk att innehåll skulle missas eller feltolkas. Detta ställningstagande styrks av 

Polit och Beck (2017) som rekommenderar ljud- eller videoinspelning av intervjuer för att 

säkerställa att det som informanterna säger i intervjuerna verkligen är det innehåll som 

sedan transkriberas och analyseras. Även detta anses stärka studiens validitet eftersom det 

bidrog till att säkerställa att det informanterna berättade i intervjuerna var det som sedan 

transkriberades och analyserades. 

 

Transkribering av innehållet från intervjuerna gjordes av den som hade hållit i intervjun 

och detta gjordes efter genomförd intervju. Att genomföra transkriberingen snarast möjligt 

efter intervjun upplevdes underlätta samt bidra till en ökad förståelse för innehållet i 

intervjun. Tillvägagångssättet att välja ut meningsbärande enheter var för sig istället för att 

göra det tillsammans ansågs tidsbesparande. Svagheten i det tillvägagångssättet skulle 

kunna vara att den enskilda författaren påverkades av sina egna förkunskaper. Men det 

faktum att vi testade att enskilt ta ut meningsbärande enheter på två av transkriberingarna 

för att sedan jämföra och se att valen var lika, styrker tillvägagångssättet att fortsätta 
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enskilt. Arbetet med att skapa koder och dela in dessa i underkategorier var ett omfattande 

och tidsödande moment men eftersom det ansågs viktigt gjordes detta gemensamt och 

flertalet genomgångar och revideringar av koderna gjordes. Att analysarbetet genomfördes 

gemensamt minskade risken att data skulle missas eller tolkas felaktigt vilket anses stärka 

studien.  

 

Henricson (2017) menar att trovärdighet i en kvalitativ studie handlar om huruvida det 

valda ämnet verkligen är det ämne som har studerats. I vår studie skulle vi undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid takotsubo syndrom och det var också i hög 

grad detta som insamlade data och redovisat resultat handlade om. Polit och Beck (2017) 

framhäver vikten av att förmedla insamlade data och tolkning av insamlade data på ett 

trovärdigt sätt. Detta försökte vi åstadkomma genom att detaljerat och kronologiskt 

beskriva studiens tillvägagångssätt gällande insamling och bearbetning av data. Samt 

genom att beskriva vilka åtgärder som vidtagits för att styrka denna trovärdighet och för att 

möjliggöra replikerbarhet. För att säkerställa att det sjuksköterskorna berättade i 

intervjuerna överensstämde med det vi sedan redovisade i resultatet valde vi att redovisa 

citat i resultatdelen. Enligt Polit och Beck (2017) bidrar redovisning av citat från intervjuer 

till ökad trovärdighet i resultatet eftersom det bidrar till att säkerställa att redovisad data 

baseras på det informanterna verkligen sagt. Vi utförde även en member check i slutet av 

varje intervju för att säkerställa att vi hade uppfattat sjuksköterskorna korrekt, samt för att 

säkerställa att vår member check överensstämde med vad de verkligen tyckte och tänkte. 

Enligt Petersson (2017) är en member check ett viktigt moment för att bedöma en studies 

trovärdighet eftersom bara informanterna i studien kan avgöra om de känner igen sig.  

 

Billhult (2017) menar att reliabilitet hos ett mätinstrument innebär att samma resultat 

uppstår om mätinstrumentet används flera gånger. Vi anser att intervjuguiden skulle gå att 

använda i en likadan studie med helt andra sjuksköterskor och ändå besvara ett likadant 

syfte. Att en egen intervjuguide skapades får ses som en svaghet jämfört med om en 

validerad intervjuguide använts. Ett försök att hitta en validerad intervjuguide inom 

området utfördes utan framgång och därför föll valet på att skapa en egen intervjuguide. 

 

Samtliga moment som beskrivs under rubriken Forskningsetiska överväganden 

eftersträvades och utfördes. Samtliga sjuksköterskor lämnade in blanketten för informerat 

samtycke innan intervjutillfället. De informerades om rätten att dra sig ur både före, under 

och efter studien vilket ingen har gjort. Detta kan dock tänkas påverkas av det faktum att 

sjuksköterskorna och vi arbetar inom samma verksamhetsområde och att de i större 

utsträckning kanske avstår att dra sig ur eftersom de inte vill påverka vår studie negativt. 

Att vi var kollegor med de vi intervjuade kan också ha påverkat innehållet i intervjuerna. 

Detta eftersom de kanske inte ville visa sina svagheter eller sina okunskaper i ämnet för 

oss och att detta sedan skulle påverka dem på något sätt.  

 

Eftersom sjuksköterskorna aldrig uppgav sitt namn eller annan information under intervjun 

kunde ingenting härledas tillbaka till de personligen och detta gjorde att konfidentialiteten 

upprätthölls. De inspelade intervjuerna numrerades och förvarades på lösenordskyddade 

datorer som ingen utomstående hade tillgång till. Även transkriberingarna numrerades 

vilket gjorde att de inte gick att härleda tillbaka till informanterna. I resultatet framkom 

känslig information som eventuellt hade kunnat härledas tillbaka till specifika patienter. 

Detta hanterades genom att inte redovisa dessa citat överhuvudtaget och genom att hantera 

insamlade data enligt ovan.  
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I intervjuerna framkom data som i större utsträckning handlade om medicin än om 

omvårdnad och därmed inte var relevant till studiens syfte. Detta tror vi kan bero på 

avsaknaden av omvårdnadsfokus vid TS. Samt att sjuksköterskeyrket i stor utsträckning 

påverkas mycket av det medicinska fokus som ofta föreligger på vårdavdelningarna. Att 

det framkom medicinska data påverkade inte i någon större utsträckning mer än att det blev 

ett tidsödande moment att utesluta icke-relevant data i redovisningen av resultatet. 

Intervjuerna innehöll även rikligt med omvårdnadsrelaterade data relevant till studiens 

syfte och därför upplevde vi det inte komplicerat att hålla oss till studiens syfte. 

 

Slutsats 

Att erbjuda god omvårdnad till patienter med TS är något även erfarna sjuksköterskor 

tyckte var svårt. Det framkom att sjuksköterskorna upplevde att det saknades kunskap om 

specifik omvårdnad vid TS och att det saknades riktlinjer för omvårdnad vid TS. Det 

framkom även att dessa sjuksköterskor verkligen ansträngde sig för att erbjuda dessa 

patienter bästa möjliga omvårdnad och att de efterfrågade mer kunskap och stöd för att 

kunna åstadkomma detta. Frustration uppstod när sjuksköterskorna inte kunde erbjuda 

evidensbaserad omvårdnad till dessa patienter på samma sätt som de var vana vid till andra 

patientkategorier. Det framkom även att den omvårdnad som erbjöds till patienterna 

varierade från sjuksköterska till sjuksköterska och att omvårdnaden till patienterna med TS 

i stor utsträckning nedprioriterades.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Studien har visat att ett behov av riktlinjer för evidensbaserat omvårdnadsarbete vid TS 

föreligger, dels internationellt men även nationellt och regionalt på olika sjukhus. Detta 

hade kunnat bidra till en förbättring av den vård som ges till denna patientgrupp och att 

omvårdnaden i större utsträckning faktiskt prioriteras. Utöver omvårdnadsriktlinjer bör vi i 

framtiden erbjuda dessa patienter både evidensbaserad- och personcentrerad omvårdnad 

samt individanpassad uppföljning. Eftersom behovet av långsiktig behandling upplevs 

variera mellan patienterna behövs individanpassad uppföljning för att snabbt utvärdera 

patientens behov.  

 

Vår förhoppning är att läsaren av detta självständiga arbete erhåller ökad förståelse för 

sjuksköterskornas erfarenheter i ämnet. Vår förhoppning är även att detta ska bidra till 

ökad kunskap inom området, ett ökat intresse för omvårdnaden vid TS och ett ökat 

omvårdnadsfokus. Detta för att denna patientgrupp i större utsträckning ska kunna erbjudas 

evidensbaserad och personcentrerad omvårdnad än de erbjuds idag. 

 

Fortsatt forskning 

För att fortsätta undersöka erfarenheterna av TS hade vi framöver kunnat genomföra en 

intervjustudie där vi intervjuar patienter som vårdats för TS. Patienternas erfarenheter av 

omvårdnaden vid TS hade kompletterat vår studie väl och bidragit till en mer komplett 

förståelse för omvårdnadsarbetet vid TS. Mer omvårdnadsforskning med fokus på TS 

behövs och exempelvis bör effekterna av personcentrerad vård vid TS studeras. Ett annat 

förbättringsförslag är att skapa mer patientinformation om TS och göra informationen mer 

lättillgänglig för våra patienter. TS bör uppmärksammas ytterligare för att 

sjukvårdspersonal, patienter, anhöriga och övriga samhället framöver ska få ökad kunskap 

om tillståndet. 
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Vi har under arbetets gång märkt att våra kollegor tyckt att TS är ett väldigt intressant 

ämne och ett ämne de vill lära sig mer om. Efter att ha genomfört intervjuerna till denna 

studie förtydligades det för oss att många kompetenta och framåtsträvande sjuksköterskor 

arbetar med denna patientkategori. Med mer omvårdnadsforskning, ökad kunskap och 

riktlinjer skulle vi tillsammans med våra kollegor i framtiden kunna bidra till att denna 

patientgrupp får både bättre och mer evidensbaserad omvårdnad.  
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BILAGA A. 

 

Informationsbrev med förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

 

Förfrågan om deltagande i kvalitativ intervjustudie till sjuksköterskor som arbetar med 

patienter som drabbats av takotsubo kardiomyopati. 

 

Vi heter xxx och xxx och är studenter vid specialistsjuksköterskeprogrammet vid 

Sophiahemmet Högskola med inriktning hjärtsjukvård. Vi ska genomföra ett självständigt 

arbete på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör 

sjuksköterskors erfarenhet av omvårdnad av patienter med takotsubo kardiomyopati. Vi är 

därför intresserade av att få genomföra en intervju med Dig som arbetat med kardiologisk 

vård minst tre år samt att det inte gått mer än ett år sedan Du arbetade kliniskt.  

  

Det finns riktlinjer för hur utredningen av takotsubo kardiomyopati bör gå till men däremot 

råder ingen konsensus gällande långtidsbehandling. Tydliga behandlingsriktlinjer i det 

akuta skedet, för den fortsatta behandlingen under vårdtiden samt för sekundärprevention 

saknas dock (Ghadri et al., 2018). Därför är det av intresse hos författarna att beskriva hur 

omvårdnadsansvariga sjuksköterskor upplever omvårdnaden av dessa patienter. För att 

kunna bidra till en ökad förståelse för omvårdnaden ur sjuksköterskans perspektiv hos 

denna patientkategori.  

  

Syftet är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden till patienter med 

takotsubo kardiomyopati. 

 

En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design kommer utföras. Intervjun beräknas ta 

cirka 30 minuter och kommer att ske i enskilt rum i anslutning till din arbetsplats. Intervjun 

kommer att spelas in och bägge författarna till denna studie kommer att närvara, en som 

intervjuar och den andra som gör stödanteckningar gällande intervjun för att inte missa 

information som kan vara av vikt för resultatet. Cirka tio sjuksköterskor som jobbar inom 

hjärtsjukvården kommer intervjuas och resultatet kommer sedan sammanställas och 

presenteras i form av en D-uppsats.   

  

En etisk prövning har genomförts och godkänts ifrån Sophiahemmet Högskola för denna 

intervjustudie. Även godkännande från verksamhetschefen på xxx-kliniken, xxx sjukhuset 

kommer att inhämtas. Deltagarnas personuppgifter kommer avidentifieras. Information och 

uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt i enlighet med Helsingforsdeklarationen (Polit 

& Beck, 2017; World medical association, 2018), vilket innebär att ingen information om 

deltagandet eller vad som sägs under intervjun kommer att kunna härledas tillbaka till dig. 

Inspelat material kommer endast att användas till denna studie och materialet kommer att 

destrueras efter arbetet blivit godkänt. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas av deltagaren när som helst under studiens gång. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

II 

 

 

Vänligen kontakta oss om Du skulle ha några funderingar kring studien. 

 

 

Med vänlig hälsning  

 

xxx och xxx 

Sophiahemmet Högskola   

 

 

 

                                                          .                                                             . 

Student   Student  

 

 

Handledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

III 

 

 

 

Samtyckesformulär 

Jag har läst igenom informationsbrevet och godkänner härmed att delta i studien 

”Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med takotsubo kardiomyopati”.  

 

 

 

 

                                                . 

Ort och datum  

 

                                                . 

Deltagarens underskrift 

 

                                                 . 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

IV 

 

    BILAGA B. 

Intervjuguide      

 

1. Kan du berätta för mig om någon patient med takotsubo som du särskilt kommer ihåg?  

• Hur skiljer sig den patienten från andra patienter med takotsubo som du 

träffat? 

• Varför kommer du ihåg just den patienten? 

 

2. Vilka omvårdnadsbehov har du upplevt hos denna patientgrupp? 

 

3. Vad tycker du är specifikt i omvårdnaden av patienter med takotsubo jämfört med 

omvårdnaden vid andra hjärtsjukdomar? 

 

4. Finns det några svårigheter gällande omvårdnaden vid takotsubo? 

• I sådana fall vilka? 

• Hur kan det påverka omvårdnaden? 

 

5. Vad brukar patienter med takotsubo fråga dig om sjukdomen? 

 

6. Kan du besvara alla frågor som patienten ställer? 

• Vad är det som gör att du inte kan besvara vissa frågor? Hur hanterar du 

det? 

• Vad handlar frågorna om som du har svårt att besvara? 

 

7. Vilken information brukar du ge till patienter med takotsubo? 

 

8. Är det något ytterligare som du tycker är viktigt att förmedla till denna patientgrupp? Vad 

anser du är viktigt att förmedla till denna patientgrupp? 

 

9. Är det något som du tycker att vi missat att fråga om under intervjun? I sådana fall vad? 

 

Exempel på sonderande frågor: 

Hur menar du? 

Kan du utveckla det? 

På vilket sätt menar du? 

Kan du förklara för mig? 

Kan du ge exempel på det? 

 

Member check: 

Har jag förstått dig rätt när du berättat att…? 

Är det något du vill tillägga? 
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     BILAGA C. 

 
 

     2018-11-29 

 

Till verksamhetschef 

 

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hjärtsjukvård vid 

Sophiahemmet Högskola. Vi ska genomföra ett självständigt arbete på avancerad nivå 

omfattande 15 högskolepoäng. Studien berör sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad 

vid takotsubo kardiomyopati (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens 

innehåll och upplägg). Vi är därför mycket intresserade av att få genomföra detta arbete på 

sektionen för xxx på xxx sjukhuset.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid sektionen för xxx, 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 sektionen för xxx är vi tacksamma för besked 

om detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta 

någon av oss eller vår handledare. 

 

Vänlig hälsning 

 

xxx och xxx  

 

__________________________  __________________________ 

Students namnteckning   Students namnteckning 

 

__________________________ 

Handledares namnteckning 
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Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 

 

Arbetets titel 

Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad vid takotsubo kardiomyopati - en kvalitativ 

intervjustudie. 

 

Författarna upplever att kunskapen kring tillståndet takotsubo kardiomyopati varierar både 

inom arbetsgrupperna men även inom de olika yrkeskategorierna. Detta kan resultera i att 

omvårdnaden som patienterna får varierar. Orsaken till detta kan vara att patienternas 

sjukdomstillstånd inte är så vanligt förekommande och att tydliga riktlinjer för omvårdnad 

samt information om behandlingsstrategi och sekundärprevention saknas (Ghadri et al, 

2018). Därför är det av intresse hos författarna att undersöka hur omvårdnadsansvarig 

personal upplever omvårdnaden av dessa patienter. 

 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden till patienter med 

takotsubo kardiomyopati. 

 

En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design kommer utföras. Cirka tio 

sjuksköterskor på xxx-avdelningen respektive xxx-avdelningen kommer intervjuas och 

resultatet kommer sedan sammanställas och presenteras i form av en D-uppsats.   

 

Forskningsetiska principer kommer att följas där bland annat namn i studien, inklusive 

namn på arbetsplatser kommer avidentifieras. 

 

 

Tidslängd för arbetet 

Från 2018-11-05 till 2019-04-15. Intervjuerna planeras att genomföras under januari 

månad. 

 

 

Jag godkänner härmed att xxx och xxx får utföra studien ”Sjuksköterskors erfarenheter av 

omvårdnaden till patienter med takotsubo kardiomyopati” på kliniken under tidsperioden 

december 2018 - februari 2019. 

 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 

 

 


