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SAMMANFATTNING 

 

Takotsubo kardiomyopati (TK) är ett syndrom som uppvisar liknande symtom som vid en akut 
hjärtinfarkt. EKG-bild och hjärtskademarkörer i serum kan också tala för en akut hjärtinfarkt men 

vid kranskärlsröntgen påvisas normala kranskärl. I Sverige diagnostiseras cirka 600 personer 

årligen med TK och företrädelsevis är det postmenopausala kvinnor som drabbas. Forskning om 

syndromet pågår men avsaknad av tydliga evidensbaserade behandlingsstrategier både inom den 

akuta och sekundärpreventiva vården kan leda till ett icke optimalt omhändertagande av denna 

grupp patienter. Sekundärprevention syftar till att personen drabbad av sjukdom skall ges 

förutsättningar att förhindra och/eller skjuta upp återinsjuknande. Sjuksköterskor som träffar 

dessa personer i hjärtrehabilitering efter diagnos TK är en viktig del för framtida livssituation för 

den drabbade och att belysa erfarenheter hos dessa sjuksköterskor kan vara av intresse för vidare 

sekundärpreventiv omvårdnad av patienter med TK. 

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenhet och upplevelser av sekundärpreventiv omvårdnad 

vid Takotsubo kardiomyopati. 

 

Metoden var en kvalitativ intervjustudie där data samlades in genom att intervjua sju 

sjuksköterskor arbetande på hjärtmottagning dit patienter med TK blev kallade för återbesök. 

Intervjuerna genomfördes med stöd av en semistrukturerad intervjuguide utformad av författarna. 

Den insamlade datan transkriberades och analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultatet av sjuksköterskornas erfarenhet trädde fram i tre kategorier, ”Behov av kunskap och 

kompetens för att kunna tillgodose behov av information”, ”Önskan om individanpassad 

sekundärprevention” och ”Brist på evidensbaserad omvårdnad”. Sjuksköterskornas upplevelser   

var att det främst var kvinnor som drabbades av TK och att livssituationen för dessa innan 

insjuknandet var fyllt av stress. Sjuksköterskorna upplevde även att patienterna hade det tufft i 

efterförloppet med kvarvarande besvär med trötthet, andfåddhet och stor oro. Sjuksköterskorna 

kände att de inte hade tillräckligt med kunskap om TK, dess behandling och dess naturalförlopp 

Detta skulle kunna härledas till otydliga riktlinjer och att det saknades evidensbaserade strategier 

för ett optimalt omhändertagande. Tankar och önskemål om förbättringsarbete kring denna 

patientkategoris sekundärpreventiva omvårdnad framkom.   

 

Denna studies slutsats blev att sjuksköterskornas erfarenheter av sekundärpreventiv omvårdnad 

vid TK är att det behövs utvecklas evidensbaserade riktlinjer för omvårdnaden. Sjuksköterskorna 

upplevde patientgruppen som en skör grupp med stort behov av stöd i eftervården och de kunde 

känna en viss otillfredsställelse av att inte kunna möta patientens behov beroende på avsaknad av 

tydliga riktlinjer. Sjuksköterskorna var engagerade och intresserade av patientgruppen och såg 

potential för förbättringsarbete och förordade ett multidisciplinärt samarbete för att samla största 

möjliga erfarenheter kring dessa patienter. 

 

Nyckelord: Evidensbaserad omvårdnad, Hjärtmottagning, Sekundärprevention, Takotsubo 

kardiomyopati  

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Takotsubo cardiomyopathy (TC) is a syndrome, showing symptoms similar to those of an acute 
myocardial infarction. ECG images heart damage markers in serum may also indicate an acute 

cardial infarction but an X-ray of the coronary arteries demonstrates normal arteries. In Sweden, 

approxamatively 600 people, are each year, diagnosed with TC, preferably postmenopausal 

women are affected. Research about the syndrome is ongoing but lack of evident evidence-based 

treatment strategies in the acute as well as in the secondary prevention care can result in a non-

optimal caretaking of this group of patients. Secondary prevention aims at giving the person, who 

has fallen ill preconditions to prevent or postpone falling ill again. Nurses, who meet these 

individuals while rehabilitating their hearts after having a TC diagnosis play an important role for 

the life situation for the one who is affected and to illustrate experiences from these nurses might 

be interesting for further secondary prevention care of the patient with TC. 

 

The aim was to illustrate nurses` experiences of secondary prevention care concerning patients 

with Takotsubo cardiomyopathy. 

 

The method used was a qualitative study where data were collected by interviewing seven nurses, 

working at cardiac receptions where patients with TC were called for a revisit. The interviews 

were carried out with the support of a semi-structured interview guide designed by the authors. 

The data collected were then transcribed and analysed with the help of a qualitative content 

analysis. 

 

The results of the nurses` experiences appeared in three categories: ”Need for knowledge and 

expertise in order to accommodate need for information”, ”Wish for individualized secondary 

prevention care” and ”Lack of evidence-based nursing care”. The nurses` experiences about the 

TC patient were that mostly women were affected and that their life situations before falling ill 

were filled with stress. The nurses also experienced that the patients had a hard time in the 

aftermath with remaining inconveniences such as fatigue, breathlessness and a lot of anxiety. The 

nurses felt that they did not have enough knowledge about TC, its treatment and its natural 

course. This might be deduced to unclear guidelines and that there were no evidenced-based 

strategies for optimal care. Thoughts and desires about improvement around this patient category 

and its secondary prevention care emerged. 

 

The conclusion of this study was that the nurses` experiences of secondary prevention care 

concerning TC resulted in that there was a need for development of evidence-based guidelines for 

nursing. The nurses experienced the group of patients as a fragile group with great needs for 

support in the after care and they could feel some dissatisfaction not being able to meet the needs 

of the patients due to lack of clear guidelines. The nurses were committed and interested in the 

patients with TC and could see the potential of improvement and advocated a multidisciplinary 

cooperation in order to gather greatest possible experience around these patients. 

 

Keywords: Evidence-based nursing, Heart out-patient clinic, Secondary prevention care, 

Takotsubo cardiomyopathy  
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INTRODUKTION 

 

Författarna till denna studie har under lång tid arbetat som sjuksköterskor inom område 
hjärtsjukvård, både i den akuta och sekundärpreventiva vården. Författarna har på senare år själva 

blivit bekanta med den kategori patienter som insjuknat i och fått diagnos Takotsubo 

kardiomyopati (TK). Insjuknandet påminner starkt om insjuknandet som vid akut hjärtinfarkt 

med bröstsmärta och andfåddhet som kardinalsymtom. TK är ännu ett relativt outforskat område 

och patientgruppen, företrädelsevis postmenopausala kvinnor, är inte så stor. Men med senare 

tids ökade uppmärksamhet kring syndromet är sannolikheten att fler diagnostiseras och för ett 

optimalt omhändertagande av denna grupp är det av värde att evidensbaserade riktlinjer utformas, 

både för akut och sekundärpreventiv omvårdnad. Författarna ansåg att sjuksköterskor inom 

sekundärprevention för dessa patienter skulle kunna tillföra viktiga synpunkter och erfarenheter 

och valde därför att intervjua sjuksköterskor från hjärtmottagning. 

BAKGRUND 

Kranskärlssjukdom 

 

Kranskärlssjukdom orsakas av inlagringar av kolesterolpartiklar i hjärtats kranskärl. Begreppet 

akuta koronara syndrom (AKS) är ett samlingsbegrepp för tillstånd som har orsakats av att ett 

aterosklerotiskt plack brister och en akut trombotisering påbörjas. Detta kan leda till ocklusion i 

hjärtats kranskärl och när ocklusionen påverkar blodflödet signifikant uppstår syrebrist i 

hjärtmuskeln (Persson & Stagmo, 2017). AKS inbegriper begreppen instabil angina, icke-ST-

höjningsinfarkt (NSTEMI) och ST-höjningsinfarkt (STEMI). Vid STEMI orsakar en blodpropp 

ett totalt stopp i kärlet och vid subtotalt stopp i kranskärlet så benämns det som NSTEMI. Instabil 

angina innebär en nydebuterad angina eller en angina som ändrar karaktär från stabil till mer 

lättutlöst eller att den uppkommer även i vila (Schenk-Gustafsson & Johnston-Holmström, 2017). 

Andra former av hjärtinfarkt där det efter kranskärlsröntgen visat på rena kranskärl kallas för 

MINCA (myocardial infarction with normal coronary arteries). Ytterligare en benämning på 

hjärtinfarkt med rena kranskärl vilken kallas för MINOCA (myocardial infarction with non-

obstructive coronary arteries) finns beskrivet. Det diskuteras om det kan ha varit spontant 

upplösta tromber eller kranskärlsdissektion, mikrovaskulär sjukdom eller kärlspasm som 

förklaring till anginan/hjärtinfarkten hos dessa patienter med rena kranskärl (Sckenk-Gustafsson 

& Johnston-Holmström, 2017) Diagnosen takotsubo syndrom ingår i begreppet MINOCA och 

bör övervägas när en person kommer in med bröstsmärtor och EKG-förändringar där 

kranskärlsröntgen påvisat rena kranskärl (Tornvall et al., 2017). 

 

Takotsubo kardiomyopati 
 

TK är en relativt ovanlig hjärtsjukdom som visar på en form av akut hjärtsvikt och ger samma 

symtom som vid en akut hjärtinfarkt med bröstsmärta och dyspne, EKG-förändringar och läckage 

av hjärtskademarkörer. Efter en kranskärlsröntgen så ses rena kranskärl eller icke signifikanta 

stenoser. Efter vidare utredning med ekokardiogram (Ultraljud av hjärtat) ses en speciell form av 

hjärtat (Redfords et al., 2015).  Detta tillstånd kallas för Takotsubo Syndrom och andra använda 

benämningar i litteraturen kan vara Broken Heart Syndrome, Apical Ballooning syndrome eller 

Stress Cardiomyopathy (Lyon et al., 2016). 
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Epidemiologi 

Takotsubo kardiomyopati (TK), även med benämningen “Brustet hjärta” är ett relativt nyupptäckt 
syndrom, första gången TK beskrevs var i Japan i början på 90-talet och i Sverige 

diagnostiserades den första personen med TK 2005 på Sahlgrenska universitetssjukhuset 

(Redfors et al., 2015). Enbart i Sverige diagnostiseras cirka 50 personer per månad med TK 

(Redfors, Shao & Omerovic, 2014). Kvinnor står för ca 80–90 procent av diagnostiserade fall, 

men relaterat till den ökade medvetenheten kring TK ses diagnosen öka även bland män. Lagan, 

Connor och Saravanan (2015) rapporterar siffror på att cirka 0.7–2,5 procent av alla akuta 

hjärtinfarkter i Europa och USA bedöms vara TK. 

 

Patofysiologi och etiologi 

Syndromet och den bakomliggande mekanismen till detta tillstånd är enligt aktuell forskning inte 

fullständigt klarlagt (Ghadri et al., 2018a). Forskningen diskuterar om TK beror på en 

överaktivering av det sympatiska nervsystemet där utlösande faktorer har setts vara kopplade till 

en akut fysisk- eller psykisk relaterad stress (Tornvall, Collste, Ehrenborg & Järnbert-Pettersson, 

2016). TK är i det akuta skedet ett livshotande tillstånd där det i vänsterkammaren ses en 

upphävd rörlighet vilket kan leda till fullt utvecklat lungödem, kardiogen chock eller malign 

arytmi (Persson & Stagmo, 2017). TK förklaras oftast att starta med en kroppslig trigger i hjärtats 

vänstra kammare, oftast hos postmenopausala kvinnor, under svår psykologisk eller fysiologisk 

stress. Männens insjuknande ses oftast efter en fysisk trigger till skillnad från kvinnornas som 

oftast har en psykisk/emotionell trigger (Ghadri et al., 2018a). Troligtvis så startar insjuknandet 

av ett plötsligt stressmoment till exempel att en nära vän eller anhörig avlidit eller att personen 

blivit överfallen. Detta kan utlösa ett katekolaminpåslag, en aktivering av det sympatiska 

nervsystemet med utsvävning av adrenalin och noradrenalin vilka anses spela den centrala rollen 

i samband med insjuknande i TK (Persson & Stagmo, 2017). Den kraftiga utsvävningen av dessa 

sympatikomimetiska hormoner adrenalin och noradrenalin kan resultera i dysfunktion av framför 

allt hjärtats vänstra kammare. Det kan också ha utlösts genom en direkt toxisk påverkan på 

hjärtmuskeln (Schenk-Gustafsson & Johnston-Holmström, 2017). Vänster kammare uppvisar en 

dyskinesi/akinesi vilket innebär en rörelsesvårighet eller orörlighet i framförallt dennes apikala 

eller mellersta segment. Detta gör att vänsterkammaren intar en form liknande en ballong i 

hjärtats arbetsfas (systole) och vars utseende liknar en Takotsubo, den japanska bläckfiskfälla 

som syndromet fått sitt namn ifrån. Resultatet av vänster kammares rörelsesvårighet/orörlighet 

medför en försämrad ejektionsfraktion (EF) vilket innebär att utflödet av blod från hjärtat 

minskar på grund av försämrad pumpförmåga (Persson & Stagmo, 2017). 

 

Definitioner av TK 

Vänster kammare kan inta olika utseende i samband med TK och det vanligaste utseendet kallas 

för typiskt TK, vilken känns igen av en uttalad nedsatt rörlighet i den apikala delen av vänster 

kammare. Midventrikulär TK kan utläsas med nedsatt rörlighet i mellersta delen av vänster 

kammare, i basal TK är rörligheten i basen av vänster kammare nedsatt och vid fokal TK finns en 

del av vänster kammare med en uttalad nedsatt rörlighet (Ghadri et al., 2018a). En tredjedel av 

patienter med TK har inte dessa nämnda utseenden utan har drabbats av annan variant vilka i dag 

i stort sett är outforskade. Det kan bero på att höger kammare är påverkad istället för vänster 

kammare och det delas upp i biventrikulär TK vilket innebär att den apikala delen av vänster 

kammare utsätts i kombination med att höger kammare blir inblandad. Isolerad högerkammare 

innefattar att endast höger kammare är engagerad. Det finns också en global TK där hjärtat blivit 

engagerat globalt. Det sistnämnda är svårdiagnostiserat på grund av att det finns flera olika 

differentialdiagnoser som kan aktivera samt engagera hjärtmuskeln, exempelvis myokardit 

(Ghadri et al., 2018a).  
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Risken för återinsjuknande är låg och två typer av syndromet beskrivs, primär och sekundär 

(Lyon et al., 2016). Den primära diagnosen innebär att man söker vård för akuta symtom som till 
exempel bröstsmärta och andnöd. Detta kan, men behöver inte, vara kopplad till en emotionell 

eller fysisk trigger som leder till ett ökat katekolaminpåslag. Den sekundära diagnosen betyder att 

en stor del av fallen uppstår hos patienter som redan är inlagda på sjukhus för andra 

sjukdomstillstånd. Exempel på tillstånd där risk för att drabbas av sekundär TK kan vara akut 

hjärnblödning, akut lungemboli, sepsis eller kokainmissbruk (Lyon et al., 2016). Hos dessa 

patienter är en plötslig aktivering av det sympatiska nervsystemet eller en ökning av 

katekolaminer en komplikation till det primära tillståndet eller dess behandling (Lyon et al., 

2016). 

Riskfaktorer 

Ghadri et al. (2018a) beskriver hormonella, genetiska, psykiatriska och neurologiska sjukdomar 

samt fysiska stressorer och triggers som riskfaktorer för att drabbas av TK. Stress är en stor del i 

insjuknandet, antingen i form av ett akut stresspåslag eller en längre period av ökad stress och 

mestadels är det kvinnor i klimakteriet som drabbas (Wallström, Ulin, Omerovic & Ekman 

2016a). Enligt Redfors, Shao och Omerovic (2013) kan kronisk stress i korrelation med nedsatt 

välbefinnande utlösa så kallad stressinducerad kardiomyopati. De beskriver att stressrelaterade 

faktorer påverkar hur den fysiologiska processen ter sig vid TK. I deras studie har patienterna 

blivit utsatta för triggers av emotionella eller somatiska stressorer vilket kopplar samman de 

fysiologiska förhållandena mellan hjärta och hjärna (Redfors et al., 2013). 

Den minskade halten av östrogen kan vara en orsak till ökad känslighet att drabbas av TK då 

östrogen dämpar effekten av stresshormoner och syndromet är relaterat till ett kraftigt 

katekolaminpåslag i samband med emotionell eller fysiologisk stress (Kohan et al., 2014). Ångest 

och depression tycks vara vanligare vid TK än hos patienter med ST-höjningsinfarkt. Patienter 

som fick diagnosen TK visade också på en högre förekomst av typ D-personlighet vilket 

kännetecknas av negativa känslor och en social hämning (Ghadri et al., 2018a.)     

Symtom 

Symtomen vid TK är liknande som vid en akut hjärtinfarkt där de dominerande symtomen är en 

ihållande och central bröstsmärta som kan stråla ut mot hals, käke, axlar eller armar. Vanligt 

förekommande är även syncope, andfåddhet eller plötslig påkommen akut andfåddhet som i sin 

värsta form kan utvecklas till lungödem. Andra symtom kan vara kallsvettning, illamående, 

trötthet och eller ångest (Ghadri et al., 2018a). Wallström et al. (2016a) genomförde en 

fenomenologisk och hermeneutisk intervjustudie grundat på patientens narrativa berättelse vilken 

visade på sambandet mellan TK-relaterade symtom och TK-syndromets komplexa sjukdomsbild. 

Resultatet visade att patienterna hade känt sig stressade och belastade av ansvar, orättvisor och 

osäkerhet långt före hjärthändelsen TK, vilket gjorde att de lätt ” tippade över kanten”. 

Wallström, Ulin, Omerovic och Ekman (2016b) beskrev hur patienterna upplevde de akuta 

symtomen före och efter insjuknandet i TK, och hur sjukdomsupplevelsen påverkade deras hälsa 

och välbefinnande. Symtom som trötthetskänsla var vanligt förekommande och även illamående, 

smakförändringar samt nedsatt aptit.  

Diagnoskriterier och utredning 

För att kunna diagnostisera TK föreslår Templin et al. (2015) ett diagnostiskt verktyg, Mayo 

Clinics Criteria, där samtliga kriterier bör vara uppfyllda. Dessa kriterier innefattar: tillfällig 

reversibel vänsterkammardysfunktion, myokardiella ödem i samma region som 

väggrörelsestörningen, frånvaro av annan orsak som feokromocytom (en 

katekolaminproducerande tumör i binjuren) eller hjärtmuskelinflammation, frånvaro av 
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kranskärlsobstruktion eller hållpunkter för plackruptur samt nytillkomna elektrokardiogram 

(EKG)-förändringar och viss förhöjning av hjärtskademarkörer i blodet (Griffin & Logue, 2009). 

Griffin och Logue (2009) nämner tre exempel på vanliga EKG-förändringar vid TK: ST-höjning i 
V1-V3, negativ T-våg i alla avledningar samt Q-våg i V2-V6. En annan vanlig EKG-förändring 

för personer med diagnos TK är förlängt QT-intervall vilket kan utlösa maligna ventrikulära 

arytmier (torsades de pointes) och AV-block kan uppstå (Ghadri et al., 2018a). I den subakuta 

fasen bör kranskärlsröntgen genomföras och i senare skede görs cardiac magnetic resonance 

(CMR) för att kunna säkerställa diagnos. CMR kan framställa hjärtats anatomi, funktion och form 

samt ge en detaljerad beskrivning av hjärtmuskeln vilket kan utesluta hjärtmuskelinflammation 

eller påvisa hjärtinfarkt (Kohan et al., 2014). Korrelationen mellan hjärta och hjärna samt den 

genetiska aspekten beskrivs som en nyckelroll i diagnostiseringen av TK (Ghadri et al., 2018b). 

Behandling 

Behandling initialt är densamma som vid ST-höjningsinfarkt (akut hjärtinfarkt), det vill säga 

trombocythämmare, betablockad och smärtlindring samt uppföljning inom sekundärprevention 

och hjärtrehabilitering (Mercy & Winokur, 2017). Då TK är både svårdiagnostiserat och 

underdiagnostiserat har ESC (2018) utformat ett konsensusdokument med terapeutiska strategier 

som sammanfattas och presenteras i en artikel av Ghadri et al. (2018a). Dessa läkemedel är ej 

guidelines men behandling skall övervägas, då riktlinjer för TK saknas och mer forskning behövs 

om syndromet. Vid TK rekommenderas angiotensin converting enzyme (ACE-hämmare) eller 

angiotensin II receptorblockerare (ARB) och ställningstagande till betablockad. Vid uppvisad 

hjärtsvikt/lungödem rekommenderas ACE-hämmare eller ARB, betablockad, diuretiska och 

nitroglycerin. Vid hypotension/chock rekommenderas vätska intravenöst, kortverkande 

betablockad, simdaxbehandling, Impella eller Extracorporeal Membran Oxygenering  (ECMO) 

(Ghadri et al., 2018b). I den internationella registerstudien Inter-Tak såg man att efter 1-

årsuppföljning fanns en positiv effekt av aldosteronantagonister, ACE-hämmare eller ARB, 

medan betablockerare hade en sämre påverkan (Ghadri et al., 2018a). Enligt Schenk-Gustafsson 

och Johnston-Holmström (2017) bör patienten behandlas med antitrombotisk behandling vid 

misstanke om vänsterkammartromb efter utfört ultraljud av hjärtat. 

Patienters upplevelse av att drabbas av TK 
 

Wallström, Ulin, Määttä, Omerovic och Ekman (2017) visade i sin avhandling att personer som 

drabbats av TK upplevde sjukdomssymtom långt innan det akuta skedet och att känslan av 

sjukdom var kopplad till en betungande livssituation. Trots att personerna upplevde 

sjukdomskänsla under en längre tid kom det akuta insjuknandet som en chock och de upplevde en 

misstro till att det var allvarligt. Vidare visar Wallström et al. (2017) att de av TK drabbade 

upplevde sin livssituation otillfredsställande där brist på kontroll, ett stort ansvar för familj och 

upplevda orättvisor var framstående typiska förhållanden patienterna upplevde. De kände sig 

även fångade i ett stressigt livspussel utan känsla av att kunna förändra sin situation. I en studie 

av Dahlviken, Fridlund och Mathisen (2015) beskriver patienterna att de har upplevt 

koncentrationssvårigheter och depression efter utskrivningen vilket resulterat i ett försämrat 

dagligt liv och de beskrev även försämrad fysisk, mental och social kapacitet. De upplevde också 

mycket stress och ångest för att återinsjukna och sjukdomen upplevdes vara svår att förstå sig på 

(Dahlviken et al., 2015). Saffari et al. (2017) kunde se i sin studie att depression, ångest och 

nedsatt livskvalitet hos patienten med TK var tillstånd som tenderade att öka över tid och även 

sexuell dysfunktion var något som påverkade patienterna. Detta menade Saffari et al. (2017) var 

att ha i beaktande i den framtida omvårdnaden av dessa patienter. Scally et al. (2017) påvisar 

kvarvarande hjärtsviktssymtom, fatigue och nedsatt fysisk förmåga även vid uppföljning efter 20 

månader och detta resulterade i en signifikant påverkan på patientens livskvalitet och att 

patienterna hade svårighet att acceptera detta. Patienter som drabbats av TK efterfrågade 
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kunskapsbaserad uppföljning/rådgivning och de uppskattade den sjuksköterskeledda 

uppföljningen vilken de uppfattade gav dem en ökad säkerhet inför den nya livssituationen 

(Dahlviken et al., 2015). 

Sekundärprevention 
 

Sekundärprevention betyder att patienterna skall ges förutsättningar för att inte ånyo insjukna och 

förhindra samt att skjuta upp ett återinsjuknande (Bergman, 2012). Patienterna behöver få 

kunskap och förståelse kring sin sjukdom och hälsobefrämjande verktyg. Detta innefattar 

livsstilsförändringar som till exempel att sluta röka, komma igång med fysisk aktivitet, förändra 

kost och alkoholintag, samtal och stöd vid nedstämdhet samt stresshantering och även 

farmakologisk behandling. Hjärtrehabilitering syftar till att återfå hjärtpatienten till den situation 

denne var i innan insjuknandet med hjälp av flera samordnade insatser och att optimera den 

enskilda individens fysiska, psykiska samt sociala funktioner. Målet med detta är att förhindra 

risken för kardiovaskulär död samt att öka livskvaliteten (Bergman, 2012). Sjuksköterskans 

ansvar vid sekundärprevention är enligt Bergman (2012) att identifiera patientens riskfaktorer, att 

stötta patienten tillsammans med anhöriga och att samordna stödinsatser för patienten för att 

utforma individanpassad vård/rehabilitering. 

 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2018) rekommenderar sekundärpreventiva 

åtgärder för drabbade av hjärtsjukdom och de skriver vidare i sina rekommendationer att vid 

otillräckliga sekundärpreventiva åtgärder ökar risk för återinsjuknande. De förordar ett ökat 

multidisciplinärt samarbete för ökad följsamhet till de rekommendationer patienten ges och 

återbesök till hjärtmottagning är en viktig del för patienten drabbad av hjärtsjukdom för 

uppföljning och information (Socialstyrelsen, 2018). Held (2019) beskriver den 

sekundärpreventiva vården vid kranskärlssjukdom som en viktig ingrediens i ett strukturerat 

eftervårdsprogram för att minimera risk för återinsjuknande. Drabbade personer bör följas upp 

med återbesök till läkare fyra till åtta veckor efter hjärthändelse och till kranskärlsmottagning för 
besök hos sjuksköterska en till fyra veckor efter. Sekundärpreventiva åtgärder bör enligt Held 

(2019) omfatta dessa områden: fysisk träning, hjälp med rökavvänjning, undervisning om 

sjukdomens orsak och uppkomst, information om god kosthållning, hjälp till beteendeförändring 

om nödvändigt såsom stresshantering, åtgärder och stöd vid psykiska eller sociala behov. 

Sjuksköterskor på mottagning har en viktig roll vid återbesök med medicinkontroll eller justering, 

uppföljning av livsstilsförändringar och rehabiliteringsåtgärder, genomgång av de 

sekundärpreventiva åtgärderna och möjlighet till utökad information och utökad möjlighet för 

frågor kan ges (Held, 2019). Wallström et al. (2017) menar att stress och stressfulla händelser i 

livet är svårt att förebygga men att lära sig att hantera stress är av vikt för patienten med TK.  

Sjuksköterskans roll 
 

Den specifika kompetensen och ansvarsområde för legitimerad sjuksköterska är enligt svensk 

sjuksköterskeförening (SSF, 2014) omvårdnad. Omvårdnad som kompetens innefattar en 

vetenskaplig kunskap och det nära patientarbetet skall vila på vetenskaplig grund och vara 

grundad i en humanistisk människosyn. Som legitimerad sjuksköterska krävs att det utförda 

omvårdnadsarbetet utförs efter de lagar, styrdokument eller författningar som är gällande (SSF, 

2017). Att vara medveten om den utsatthet det innebär att vara i beroende av vård är av största 

vikt att ha i beaktande hos varje sjuksköterska som möter patient och anhörig (SSF, 2016). SSF 

(2010) gav ut dokumentet ”Värdegrund för omvårdnad” med syfte att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som sjuksköterskan kan ha som grund för det 

patientnära dagliga arbetet. Basen i dokumentet lyder: “Respekt för personens värdighet, 
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integritet och självbestämmande och det sårbara hos personen i vårdsituationen är betydelsefullt 

för att personen ska ges möjlighet att uppleva tillit, mening, hopp och ett lindrat lidande trots 

ohälsa” Sjuksköterskan har en viktig informativ och stödjande roll i mötet med personen som 
insjuknat i akut hjärthändelse som TK (Mercy & Winokur, 2017). 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser 
 

För att dagens sjuksköterska skall vara rustad för de utmaningar de ställs inför, med en snabbt 

utvecklande sjukvård, påbörjade Institute of Medicine (IOM, 2002) en utformning av sex 

kärnkompetenser för att förbättra säkerhet och kvalitet på vården. Svensk sjuksköterskeförening 

har översatt dessa till: personcentrerad vård, evidensbaserad vård, säker vård, förbättringsarbete, 

informatik och samverkan i team (SSF, 2015). 

 

Personcentrerad vård – teoretisk referensram 

Enligt Ekman, Norberg och Svedberg (2014) vilar personcentrerad vård på tre hörnstenar: 

patientens berättelse, ett partnerskap mellan patient och personal och ett gemensamt skapande av 

vårdplanen med efterföljande dokumentation. Utifrån patientens förutsättningar att ta del av 

information om sin sjukdom, bör sjuksköterskan inneha ett lyssnande förhållningssätt och 

förmåga till ett alliansskapande med patienten och se patienten som en person. Patientens 

berättelse är där sjuksköterskan lyssnar på personens upplevelse av sin verklighet, ser personen 

från dennes perspektiv och bjuder in närstående om den önskan finns. Partnerskapet grundar sig i 

ett samarbete/teamarbete mellan patient, anhörig och personal och där vederbörande delar med 

sig sin erfarenhet, upplevelse och den professionella kunskapen som innehas av det uppkomna 

tillståndet. Den tredje hörnstenen innefattar att det ömsesidiga och gemensamt överenskomna 

dokumenteras i en hälsoplan för ett säkerställande och där de inblandade har möjlighet att följa 

upp planerade åtgärder (Ekman et al., 2014). SSF (2017) beskriver den personcentrerade vården 

som en strävan efter att hela människan skall bli synliggjord där hänsyn skall tas inte bara till de 

fysiologiska behoven vid sjukdom utan även till sociala, existentiella, andliga och psykologiska 
behov. Den personcentrerade vården skall utgå från att det är en person som drabbats av sjukdom, 

inte att det utgår från sjukdomen hos en person (SSF, 2017). 

Evidensbaserad vård 

Inom sjuksköterskans kärnkompetenser beskrivs evidensbaserad vård. Enligt SSF (2017) 

kompetensbeskrivning bör sjuksköterskan ha en kompetens till överföring av tydlig information 

till patienten i omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskan skall även vara uppdaterad om den senaste 

kunskapsutvecklingen inom sitt område och använda sig av evidensbaserad vård, med bakgrund 

av vetenskap och beprövad erfarenhet utifrån patientens individuella behov (SSF, 2017). 

Wallström et al. (2016a) beskriver vikten av att observera patienten utifrån ett tvärvetenskapligt 

synsätt för att kunna säkerställa en evidensbaserad behandling av TK syndromet. 

 
Säker vård 

Säker vård enligt SSF (2017) innefattar att verka förebyggande i vården för att minska 

vårdrelaterade skador. Vikten av ett tvärvetenskapligt professionellt samarbete påpekas för ett 

skapande av hög kvalitet i vården där evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram bör finnas 

tillgängliga för en säker vård av patienten (SSF, 2017). I omvårdnadsarbetet kring patienterna 

med TK är det viktigt att få mera kunskap om symtom, behandling och sekundärprevention så att 

sjukvårdspersonalen på sikt kan ge behandling på bästa och säkraste sätt (Wallström et al., 

2016b).  
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Förbättringsarbete 

Ständigt ny forskning, kunskap och förändring i vården ger nya förutsättningar för bästa möjliga 

vård. För att patienten ska få ta del av bästa möjliga vård krävs ett systematiskt förändrings och 
förbättringsarbete där vårdande personal måste söka den nya kunskapen om nya riktlinjer eller 

guidelines och att driva förbättringsarbetet framåt så att senaste rön implementeras för bästa vård 

av patienten (SSF, 2017). Enligt Wallström et al. (2017) saknas tillräcklig kunskap/kompetens 

om grundorsakerna till patienternas insjuknande i TK både i den akuta fasen och i efterförloppet 

av insjuknandet.  

Informatik 

Den digitala utvecklingen i samhället speglar sig även i vården och sjuksköterskan behöver 

kunskap om digital teknik för att kunna bedriva omvårdnad av patienten. SSF (2017) beskriver 

informatik som en lära kring behandling av information och den syftar till insamling av data för 

att kunna planera, följa upp, utreda, genomföra och utvärdera den vård som bedrivs kring 

patienten. 

 

Samverkan i team 

För att uppnå bästa möjliga resultat av behandling och vård av en person drabbad av sjukdom är 

enligt SSF (2017) en viktig faktor att olika kompetenser och yrkeskategorier samarbetar kring 

den sjuka personen. Syftet med teamarbete är ett utbyte av tidigare erfarenheter, delgivning av sin 

specifika kompetens och kunskap som på bästa sätt kan bidra till god och vetenskapligt beprövad 

vård av patienten (SSF, 2017). 

Problemformulering 
 

Senare tids forskning har visat att diagnosen TK i det akuta skedet är likställt i allvarlighetsgrad 

med en akut hjärtinfarkt. Avsaknaden av tydliga och evidensbaserade behandlingsstrategier inom 

den akuta och sekundärpreventiva vården, vid omhändertagandet av dessa patienter, kan betyda 

ökad stress och osäkerhet för den drabbade. För att kunna ge dessa personer rätt vård, hjälp till 
livsstilsförändring och stöd krävs riktlinjer och evidensbaserad kunskap hos den 

omvårdnadspersonal som skall möta patienter med takotsubo kardiomyopati. Sjuksköterskor på 

sekundärpreventiv mottagning i hjärtsjukvården träffar denna patientgrupp och har en stor 

betydelse för patientens framtida mående, därför är det av intresse att belysa deras erfarenhet och 

upplevelser kring patienter med TK. 

  

SYFTE 
 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av sekundärpreventiv 

omvårdnad vid Takotsubo kardiomyopati.  

METOD 

Ansats och design 
 

För att svara på studiens syfte, där sjuksköterskors erfarenhet och upplevelser efterfrågades, valde 

författarna en kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2017) berör den kvalitativa ansatsen frågor 

som har med människans upplevelse, erfarenhet och uppfattning av dennes livsvärld att göra. 

Verkligheten upplevs olika av människor och det finns ingen absolut sanning och således går 
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kvalitativa data inte att generalisera (Polit & Beck, 2017). Val av design var en deskriptiv 

intervjustudie vars mål enligt Kvale och Brinkmann (2014) är att få fram så rikliga beskrivningar 

som möjligt från informanterna om det fenomen som undersöks.  

Urval 
 

Polit och Beck (2017) menar att av yttersta vikt är att kunna utvinna största möjliga information 

ifrån den enskilde informanten. Detta hade författarna under beaktande under urvalsprocessen 

och sökte efter sjuksköterskor med största möjliga erfarenhet av sekundärpreventiv omvårdnad 

vid TK. Författarna använde sig av ett strategiskt urval genom att de valde ut informanter från 

hjärtmottagning med erfarenhet av det aktuella sjukdomstillståndet takotsubo kardiomyopati och 

den sekundärpreventiva omvårdnaden av patient med hjärtsjukdom. Polit och Beck (2017) 

beskriver det strategiska urvalet som lämpligt att använda när man eftersöker informanter som 

förväntas inneha den största erfarenheten kring ett specifikt område. Författarna använde sig även 

av ett bekvämlighetsurval då genomförandet av intervjuerna främst skedde i författarnas 

respektive hemstäder. Polit och Beck (2017) föreslår bekvämlighetsurvalet, som ett 

kostnadseffektivt, praktiskt och enkelt uppstartande av urvalsprocessen. Inklusionskriterierna var 

sjuksköterskor, som hade arbetat mer än ett år med sekundärprevention av TK patienter. De 

intervjuade sjuksköterskorna hade arbetat inom sin profession mellan åtta och 45 år och på 

hjärtmottagning mellan fyra och 21 år. En av de intervjuade sjuksköterskorna hade genomgången 

specialistutbildning med inriktning hjärtsjukvård. 

Datainsamling 
 

Insamling av data skedde i form av semistrukturerade intervjuer, detta ger enligt Polit och Beck 

(2017) informanten utrymme att tala fritt om det berörda ämnet och att använda sig av sina egna 

ord om den kunskap och erfarenhet de erhållit. Även Kvale och Brinkman (2014) framhäver den 

semistrukturerade intervjun som datainsamlingsmetod när informanters erfarenheter och livsvärld 

önskas undersökas. En intervjuguide (bilaga A) utformades av författarna och med inspiration av 

Polit och Beck (2017).  

 

Genomförande 

Initialt gav etikrådet vid Sophiahemmet högskola sitt godkännande till att genomföra studien. 

Innan kontakt togs med mottagningssköterskor på fyra utvalda sjukhus i Region Stockholm 

inhämtades ett godkännande för studien från respektive verksamhetschef på vald klinik. Brev 

med information om studien (bilaga D) skickades till dessa med förfrågan om godkännande till 

studie. Ett frankerat kuvert medföljde informationsbreven som verksamhetscheferna kunde 

återsända sitt svar i, författarna erhöll ett nekande svar från ett tillfrågat sjukhus och tre sjukhus 

svarade ja. När ett godkännande var påskrivet sökte författarna för att finna lämpliga informanter 

kontakt per telefon eller via personligt möte på de hjärtmottagningar där intervjuerna var 

planerade att genomföras. Författarna gav muntlig information om studiens syfte och upplägg. De 

sjuksköterskor som visade intresse för deltagande fick tilldelat ett skriftligt informationsbrev och 

ett samtyckesformulär för påskrift av samtycke (bilaga B och C) till deltagande i studien. 

Sammanlagt svarade sju mottagningssjuksköterskor, vilket var samtliga tillfrågade, jakande till 

deltagande i studien. Författarna hade på något vis en relation till informanterna, antingen som 

nuvarande eller som före detta kollega. Datum och tidpunkt för intervjuerna bokades via 

telefonkontakt eller via mail enligt överenskommelse med informanterna. 

 

Intervjuerna skedde face-to-face vilket innebär att intervjuaren mötte informanten personligen. 

Enligt Polit och Beck (2017) är dessa face-to-face, eller personliga intervjuer att föredra då de 
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betraktas ge det bästa inhämtandet av information från informanterna. Vid eventuella hinder för 

enskild face-to face intervju kunde en telefonintervju bli aktuellt men detta blev inte aktuellt. 

Samtliga intervjuer skedde på respektive mottagningssjuksköterskas arbetsplats. Alla intervjuer 
kunde genomföras i enskilt utrymme, författarna genomförde enskilt tre respektive fyra 

intervjuer. Polit och Beck (2017) påpekar vikten av en lugn miljö vid intervjutillfället utan risk 

för störande moment då detta kan störa fokus och viktig information kan gå förlorad. Innan 

intervjuerna påbörjades samlade författare in det påskrivna samtyckesbrevet. Intervjuerna 

spelades in via inspelningsfunktionen på respektive författares mobiltelefon efter att författarna 

kontrollerat att utrustningen fungerade korrekt. Intervjuernas tidsåtgång varierade mellan 10 och 

30 minuter. 

 

Intervjuguide 

Inför intervjuerna utformades en semistrukturerad intervjuguide med inspiration från Polit och 

Beck (2017) med öppna frågor som kunde uppmuntra informanterna att tala fritt, att de med sina 

egna ord kunde ge en så rik och detaljerad information om TK som möjligt (Polit & Beck, 2017). 

Polit och Beck (2017) förordar även att intervjuguiden skall innehålla sonderande frågor vilka 

kan ge mer detaljerade uppgifter om det studerade fenomenet. Kvale och Brinkmann (2014) 

påtalar också att intervjuguiden bör innehålla sonderande frågor vilka de beskriver som sökande 

efter svar utan att ange en specifik inriktning på svaret. Malterud (2014) påpekar vikten av att 

intervjuguiden inte blir alltför utförlig utan att den skall ses som en minneslista och ett 

strukturerat hjälpmedel till den intervju som skall utföras. Frågorna i intervjuguiden prövades på 

kollegor och författarna provintervjuade varandra inför de inbokade intervjuerna. En enskild 

provintervju genomfördes av en av författarna på kollega för att testa om intervjuguidens frågor 

var adekvata för att kunna svara på studiens syfte. Provintervjun spelades in och båda författarna 

läste igenom denna efter att den transkriberats, författarna enades om att intervjuguidens frågor 

kunde svara på valt syfte och beslut togs om att använda den utan förändringar. Provintervjun 

inkluderades ej i studien då författarnas avsikt med denna endast var menat som ett sätt att träna 

på intervjuteknik, prövning av intervjuguide och test av utrustning för inspelning. 

Dataanalys 
 

För att bearbeta och analysera det insamlade materialet valde författarna att använda en kvalitativ 

innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysens fokus är på tolkning av olika former av text 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysen gjordes utifrån ett manifest förhållningssätt vilket 

enligt Polit och Beck (2017) innebär att analysen görs utifrån materialets synliga komponenter.   

Efter att intervjuerna var utförda transkriberades dessa, det vill säga fördes över från 

ljudinspelning till text. Den av författarna som hade genomfört respektive intervju transkriberade 

sin egen. För att kontrollera att transkriberingen var korrekt utförd lyssnade författaren igenom 

sin intervju och kontrollerade mot utskriften. Det inspelade och transkriberade materialet 

avidentifierades och inspelat material raderades efter att transkriberingen var genomförd. Därefter 

lästes textmaterialet igenom ett flertal gånger av båda författarna med syfte att få en så tydlig 

överblick av det insamlade materialet som möjligt. I samband med inläsning sökte författarna 

efter meningsbärande enheter som relaterade till syftet, den enskilda författaren färgmarkerade 

uppfattad meningsbärande enhet. Med dessa meningsbärande enheter menas stycken, ord eller 

meningar från en text som till synes hör samman (Polit & Beck, 2017). Graneheim och Lundman 

(2004) förklarar meningsbärande enheter som meningar eller fraser som innehåller sådan 

information som är relevant för den aktuella frågeställningen. För att se om likartade val av 

enheter gjorts jämförde författarna sina markerade stycken och diskuterade kring enheterna för att 

sedan enas. De meningsbärande enheterna kondenserades sedan vilket innefattar att göra en text, 

de meningsbärande enheterna, kortare och därmed lättare att hantera utan att för den skull gå 
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miste om innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). När författarna hade identifierat de 

meningsbärande enheterna sammanställdes dessa i ett dokument. Sedan läste författarna igenom 

de kondenserade enheterna, först enskilt och sedan tillsammans. Därefter gav författarna de 
kondenserade meningsenheterna en kod vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att 

enheten får en etikett på sig som kortfattat beskriver innehållet i meningsenheterna. Författarnas 

nästa steg i processen innebar att de skapade underkategorier och kategorier vilket Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver som ett flertal av koder med liknande innehåll för att försöka att 

finna en röd tråd i det insamlade materialet. Av vikt under hela analysförfarandet är att hålla 

syftet i fokus (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Exempel på analysprocessen ges i tabell 1. 

 

 

Tabell 1: Schematisk bild över analysprocessen  

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserad enhet      Kod Underkategori Kategori 

Jag saknar naturligtvis 

mycket information 

själv för att kunna ge 

till dom här 

patienterna. Jag skulle 

vilja veta mera själv 

om TK, 

bakomliggande orsak, 

varför det blir som det 

blir, ja kunna vara ett 

stöd för patienterna. 

 

 

 

Avsaknad av egen 

kunskap om TK, 

svårt att vara ett stöd 

för patienterna. 

Bristfällig 

erfarenhet/

kunskap 

om 

diagnos 

TK. 

Sjuksköterskors 

kompetensbehov 

 

 

Behov av kunskap och 

kompetens för att 

kunna tillgodose behov 

av information 

 

Det blir då lite 

konstigt att man blir 

kallad till 

kranskärlssjukskötersk

a, ja men dom sa ju att 

det inte var något fel 

på mina kranskärl? … 

eller så får du komma 

till en 

hjärtsviktssjukskötersk

a, ja men hade jag 

hjärtsvikt? samtidigt 

är dom ju inte 

Man blir kallad till 

kranskärlssjuksköters

ka eller man blir 

kallad till 

hjärtsviktssjuksköter

ska 

Förbättra 

sekundärpr

eventivt 

omhänder 

tagande 

 Förbättringsarbete 

 

Brist på 

evidensbaserad 

omvårdnad 
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Trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet 
 

För en studies trovärdighet krävs ett tydligt resonemang kring hur data insamlats och enligt Polit 

och Beck (2017) är trovärdighet inom den kvalitativa forskningen ett övergripande mål. 

Kvalitativ forskning innefattar oftast små urval och gör det därför svårt att generalisera resultat 

eller att överföra resultat på andra grupper. Överförbarhet, enligt Polit och Beck (2017), hänvisas 

till i vilken utsträckning ett resultat kan appliceras på en annan grupp. Författarna hade en 

medvetenhet om svårigheten att överföra resultat från kvalitativ forskning men försökte öppna för 

möjligheten genom att göra en noggrann metodbeskrivning.  För att öka tillförlitligheten i en 

kvalitativ studie bör enligt Polit och Beck (2017) en noggrannhet och utförlig information om hur 

insamling av data gått tillväga. Författarna till denna studie hade en förförståelse inom området 

vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar trovärdigheten för studien. Författarna hade 

genom hela arbetet med studien för avsikt att resultatet skulle bli trovärdigt.  

 

Forskningsetiska övervägande 
 

Utifrån Vetenskapsrådets (2018) formella riktlinjer om informationskravet skall det framgå tydlig 

information angående studiens syfte och frivillighet att besvara frågor samt att det skall 

framkomma att informanten har rätt till att när som helst ska kunna avbryta sitt deltagande utan 

att det påverkar deras vidare behandling. Informanten skall få klarlagt att alla insamlade uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt då avidentifiering av intervjuerna kommer att ske och att 

anonymitet säkerställs genom kodning av materialet. Samtyckeskravet innebär att forskaren skall 

inhämta skriftligt samtycke från de tillfrågade och samtidigt informera om rätten till att avbryta 

sin medverkan. Polit och Beck (2017) betonar vikten av informerat samtycke i samband med 

studier och att deltagandet skall vara frivilligt, för att kunna inkludera personen krävs ett skriftligt 

samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om informanterna förvaras och 

innehas på ett sådant sätt att ingen obehörig har möjlighet att ta del av uppgifter som kan 

identifiera informanten. Nyttjandekravet innefattar att deltagarna ges rätten att ta del av resultatet 

för eget bruk men att uppgifter och resultat ej får användas eller påverka den enskilde gällande 

vård eller dylikt (Vetenskapsrådet, 2018).  

 

Författarna till denna intervjustudie utförde studien i enlighet med ovan nämnda riktlinjer. 

Studien fick etiskt godkännande från Sophiahemmets etiska råd, Diarienummer 20190710/1122. 

Verksamhetscheferna på respektive klinik tillfrågades både muntligt och via ett skriftligt formulär 

för medgivande till genomförande av studien, tre av fyra tillfrågade kliniker gav sitt 

godkännande. Informanterna fick tilldelat skriftlig och muntlig information om syftet med 

studien. De blev upplysta om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätten att dra sig ur 

studien när som helst om de så önskade. Varje deltagare skrev under ett informerat samtycke som 

författarna samlade in innan intervjustart, även muntligt samtycke gavs. Informanterna 

informerades om att det inspelade och transkriberade materialet skulle behandlas konfidentiellt 

och med full sekretess, även detta både muntligt och skriftligt. Författarna förvarade sina 

inspelningar på personlig mobiltelefon med personlig upplåsningskod och när transkriberingen 

var utförd raderade författarna det inspelade materialet. Övrigt studiematerial förvarades i 

författarnas personliga datorer dit ingen obehörig hade tillträde, datorerna var försedda med 

lösenordskod. Informanterna erbjöds att ta del av studieresultatet om önskan om detta fanns.  
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RESULTAT 

 

Resultatet presenteras i tre kategorier som grundar sig i nio underkategorier, se tabell nedan. 

 

Underkategori Kategori 

Sjuksköterskors kompetensbehov 

 

Patienternas informationsbehov 

 

Sjuksköterskors erfarenheter om 

insjuknandet i TK 

 

Sjuksköterskors erfarenheter om 

återhämtningsfasen vid TK 

 

 

Behov av kunskap och kompetens för att kunna 

tillgodose behov av information 

 

Psykologiskt omvårdnadsbehov 

 

Fysiologiskt omvårdnadsbehov 

Önskan om individanpassad sekundärprevention 

Otydliga riktlinjer 

 

Behov av förbättringsarbete 

 

Behov av säker och trygg vård 

Brist på evidensbaserad omvårdnad  

 

 

 

Behov av kunskap och kompetens för att kunna tillgodose behov av information 
 

Sjuksköterskorna beskrev att de vid återbesöket, till största delen, hade mött kvinnliga personer 

där nästan uteslutande andelen av dessa beskrev en stressig livssituation före hjärthändelsen. 

Sjuksköterskorna fick uppfattningen om att patienternas sedan tidigare stressade livssituationen 

späddes på efter att ha drabbats av TK och detta kunde påverka återhämtningsfasen negativt. 

Sjuksköterskorna upplevde att de behövde mer faktabaserad kunskap för att kunna möta upp 

patienternas behov av information och för att kunna svara trovärdigt på de frågor patienterna 

hade vid återbesöket. 
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Sjuksköterskors kompetensbehov 

Sjuksköterskorna beskrev önskan om utökad fortbildning och undervisning om TK för att på 

bästa vis kunna vara ett stöd för patienten. Flertalet hade inhämtat sin egen kunskap via 
deltagande i vetenskapliga kongresser eller hade sökt information på eget bevåg, speciellt inför 

återbesök av patient med TK. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att upprätthålla 

kompetens då de relativt sällan träffade dessa patienter. De hade ett stort intresse av att lära sig 

mer om TK och upplevde i viss mån känsla av otillfredsställelse i mötet med patienten då de 

upplevde att de fick komma med något svävande svar. Detta på grund av bristande riktlinjer och 

det upplevde de skapade en osäkerhet och otrygghet hos patienten. De önskade mer avancerad 

genomgång av patofysiologi och ville få kunskap om eventuella behandlingsalternativ. De 

önskade även mer genomgripande kunskap om medicinering och uppdatering av senaste evidens 

så att de hade något att förmedla till patienten och för att stärka sin egen trygghet. 

Sjuksköterskorna som jobbade på mottagningarna hade lång erfarenhet inom sitt yrke men bristen 

på tydliga rekommendationer av sekundärpreventiva åtgärder kunde frambringa en viss känsla av 

egen otrygghet som de befarade kunde sprida sig till patienten. Sjuksköterskorna önskade i 

samband med återbesöket tillgång till medicinsk support, att en läkare kunde backa upp dom vid 

svåra frågor men emellanåt fick de känslan av att ingen riktigt kunde ge svar på de frågor de 

själva hade.  
 

“Det har man väl läst själv...ähh men det är på eget, jag har läst på eget 

bevåg för att jag är intresserad...men jag har inte fått någon direkt 

fortbildning...jag har ju fått föreläsning på Vårmötet” 

(Sjuksköterska #2) 

 

Patienternas informationsbehov 

Genomgående upplevde sjuksköterskorna att patienterna hade stort behov av information kring 

TK, de upplevde att en del inte alls förstått vad som drabbat dem eller varför de blivit kallade på 

ett återbesök. Sjuksköterskornas upplevde att den vanligast förekommande frågan de fick var om 

detta skulle komma att hända igen. Vidare erfor sjuksköterskorna att frågor som varför den 

enskilde individen just blivit drabbad och om vederbörandes hjärta nu var mycket sämre var 

förekommande. Sjuksköterskorna tyckte även att funderingar kring riskfaktorer och egenvård för 

att undvika återinsjuknande var frågor patienterna funderade över.  Frågor kring mediciner kunde 

sjuksköterskorna också få, deras upplevelse kring detta var att patienterna mest undrade om 

insatta läkemedel skulle ätas livet ut. Sjuksköterskorna upplevde till viss del att patienterna kunde 

uppleva oklarheter och förvirring kring att läkemedel initialt ordinerades men att dessa sedan 

sattes ut utan större förklaring. 

 

”Och dom flesta det blir ju så också att dom får ju också en massa medicin från 

början och sen så helt plötsligt sätts de ut så det är ju mycket att förklara, man 

måste ju förklara det medicinska” 

(Sjuksköterska #3) 

 

Vid återbesöket upplevde sjuksköterskorna att förutom att patienterna hade mycket frågor så var 

behovet att få ventilera allt som hänt stort. Sjuksköterskorna kunde uppleva att patienterna 

generellt hade behov av att få prata och att bara genom att närvarande lyssna på patienternas 

berättelser kände sjuksköterskorna att de kunde göra återbesöket värdefullt även om alla svar på 

uppkomna frågor inte kunde ges. En reflektion från sjuksköterskorna var att dessa patienter inte 

hade så mycket att relatera till då det inte finns så mycket beskrivet om TK och att det som är 

ovanligt kunde upplevas mer hotfullt och överlag skulle det kunna leda till ett ökat behov av 

samtal och information enligt vad sjuksköterskorna hade erfarit. 
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”Ja det är ju om dom ska må bra, om det kan hända igen och såna saker och vad dom 

ska göra för att det inte ska hända igen… många har ju hört att det och sådär, 
svårt…” 

(Sjuksköterska #7) 

 

Sjuksköterskors erfarenheter om insjuknandet i TK 

Det sjuksköterskorna beskrev som typiskt för dessa patienter var att de under oftast en längre tid 

levt med en stor stress runt omkring sig och att den var mer eller mindre daglig. Att de befunnit 

sig i en kris innan insjuknandet och att de upplevdes som mentalt nedsatta eller utmattade, en 

grupp individer med en slags sårbarhet över sig. 

 

”…dom här patienterna som får det här Takotsubo, upplever jag, dom är ju oftast i 

en, dom kan ju vara i en liten kris innan, dom är lite mer nedsatta mentalt om man 

säger så, mer sårbara, det är dom ju.” 

(Sjuksköterska #3) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna påminde om varandra, att det var en specifik kategori 

av människa de träffade som trots att de levde i en pressad situation försökte kämpa på och bita 

ihop. Patienterna upplevdes försöka vara starka för andra och de ställde höga krav på sig själva 

och de kännetecknades också av att de bar mycket av den upplevda stressen inom sig. 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna hade stor belastning, många gånger både privat och i 

yrkeslivet. En utlösande faktor, som till exempel en skilsmässa, kunde ses i samband med 

insjuknandet men ofta kunde det hittas en längre period av bakomliggande negativ stress där det 

till slut blev för mycket och bägaren rann över. 

 

“Hon hade gått igenom någon skilsmässa och hade burit saker inombords, försökte 

att vara stark för alla andra...och sen brakade de och så kom ju det här liksom, som 

ett litet kvitto nästan.” 

(Sjuksköterska #2) 

 

Sjuksköterskors erfarenheter om återhämtningsfasen vid TK 

Sjuksköterskorna hade flerårig erfarenhet av att träffa patienter med hjärtsjukdom inom 

sekundärprevention och de beskrev att de upplevde att patienten med TK hade det tuffare efteråt 

än till exempel de drabbade av hjärtinfarkt. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna hade mer 

besvär med trötthet, andfåddhet och en större oro generellt och att dessa symtom kunde sitta i 

väldigt länge efter att de skrivits ut från sjukhuset. Sjuksköterskornas reflektion kring detta var att 

patienten med TK inte kunde sättas in i en mall utifrån andra hjärtsjukdomars naturalförlopp, 

sjuksköterskornas upplevelse var att patienterna hade behov av en personcentrerad 

sekundärpreventiv omvårdnad och rehabilitering. Sjuksköterskorna upplevde att för att främja 

återhämtning behövdes till exempel sjukskrivning ses över då det upplevdes att fyra veckor som 

en okomplicerad hjärtinfarktpatient erbjöds kanske var för kort för patienterna med TK. 

Sjuksköterskorna reflekterade även över att dessa patienter på grund av stor oro kunde vara i 

behov av ökat antal återbesök till hjärtmottagning. 

                    

                  “Amen har man haft mycket liksom stress och mycket liksom runt sig, ja många 

har ju haft det både privat och i arbetet...att återfå nån balans och liksom 

återhämta sig, det tar ju tid. Ehh och har det varit mycket av det…då är ju 

exempelvis sjukskrivningen…som följer en hjärtinfarktspatient fyra veckor ungefär 

ganska otillräcklig om man har väldigt mycket runt.” 
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(Sjuksköterska #7) 

 

Önskan om individanpassad sekundärprevention 
Sjuksköterskorna lade fram förslag om individanpassad vård då det var en relativt liten grupp 

som drabbades av syndromet och på grund av just detta upplevde sjuksköterskorna att det var 

svårt att få rutin i deras arbete. Individanpassad vård enligt sjuksköterskorna kunde till exempel 

vara att man gav mer handfasta råd som utgick från patientens individuella behov. 

Sjuksköterskorna upplevde att många patienter var oroliga och ängsliga personer redan innan 

hjärthändelsen och att det var viktigt att bygga upp ett förtroende i mötet med den enskilda 

individen.  

 

Psykologiskt omvårdnadsbehov 

Sjuksköterskorna erfor att det främst fanns inslag av att det var på det psykologiska planet som 

patienterna behövde stöttning i den sekundärpreventiva vården. Sjuksköterskorna upplevde att 

individerna vid återbesöken ofta tedde sig ångestfyllda och stressade och att de hade ett stort 

behov av att samtala med någon som lyssnade. Sjuksköterskorna kunde erbjuda kuratorskontakt 

vilket ingick i den sekundärpreventiva omvårdnaden men de upplevde att patienterna ofta 

avböjde den kontakten. 
             

“det är väl fortfarande ganska oklart vad dom ska ha för hjälp, det är ganska  mycket 

psykologiskt, psykologiskt stöd som dom kan behöva...” 

(Sjuksköterska #5) 

 

Sjuksköterskorna upplevde som en gemensam faktor att patienterna kändes nervösa och oroliga 

och att det därför kändes viktigt att i mötena skapa lugn och ro samt att tillgodose patienternas 

psykiska omvårdnadsbehov genom att lyssna och vara närvarande i mötet. 

 

“Ja det är mycket oro kring sjukdomen varför har det hänt..., så kommer de fram till 

att de har gått med daglig stress i under längre tid…” 

(Sjuksköterska #1) 

 

Fysiologiskt omvårdnadsbehov 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna kände sig rädda för att röra på sig, vissa sjuksköterskor 

benämnde det som rörelserädsla. Frågor som sjuksköterskorna upplevde som vanligt 

förekommande var om träning och fysisk aktivitet kunde fortgå så som tidigare. I några av 

intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna försökte att uppmuntra till fysisk aktivitet och att 

de försökte att inspirera och komma med råd om att rörelse var bra både för hjärtat, som metod 

för stressreduktion och som ett medel för allmänt ökat välbefinnande. Sjuksköterskorna upplevde 

att det var viktigt med information om den fysiska aktiviteten relaterat till att de mött flertal 

patienter som undvek att röra sig just på grund av rädsla. 

 

“Jag har också träffat patienter som säger att det har handikappat dom väldigt 

mycket att dom haft en takotsubo, att dom inte vågar och så frågar dom och så får 

dom inga tydliga svar…det är ju bäst att jag inte gör någonting, det är inte bra...” 

(Sjuksköterska # 6) 

 

Sjuksköterskorna upplevde från patientens sida att det fysiska omvårdnadsbehovet inte var lika 

högt prioriterat som det psykiska. Eftersom det inte fanns någon tydlig evidens att luta sig emot 

så upplevde sjuksköterskorna att de hade svårt att veta vad de skulle ge för information gällande 

det fysiska omvårdnadsbehovet och i vilken grad de kunde uppmana till träning. Samtliga 
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sjuksköterskor hade möjlighet att hänvisa till fysioterapeut och dessa ingick i rehabteamet, 

sjuksköterskorna kunde inte remittera till specifik eller enskild träningsgrupp för just patienter 

med TK. 

Brist på evidensbaserad omvårdnad 

 

Samtliga sjuksköterskor uttryckte en önskan om att få behandlingsstrategier för patientgruppen 

samt att det fanns informationsmaterial att ge till dessa. De ansåg att det var viktigt att det fanns 

en enhetlighet och tydlighet i riktlinjerna i deras arbete med patienterna. Sjuksköterskorna 

önskade ett mer strukturerat och evidensbaserat arbetssätt som stöttning i den sekundärpreventiva 

vården av patienter med TK.    
 

Otydliga riktlinjer 

I intervjuerna framkom det att man kände osäkerhet kring vilka rekommendationer och 

behandlingar samt uppföljning som fanns för dessa patienter. Sjuksköterskorna kände sig inte lika 

väl förberedda inför återbesök med patienter med TK i jämförelse med AKS-patienter och de var 

osäkra på om det fanns några vetenskapliga belägg för den information man gav. De var vana vid 

att kunna ge en trygg och säker vård och att kunna ge svar på patienternas frågor men vid TK-

patienternas återbesök upplevde de att de saknade riktlinjerna för omvårdnaden. 

  
“Det är oftast när patienterna skrivs ut så är det ett frågetecken kring om varit ett  

AKS eller det var TK eller någon annan form av ... infarkt där man inte har någon  

kranskärlsförträngningar och då blir det svårt för oss när de kommer hit och veta  

vilken typ av information vi ska ge”  

(Sjuksköterska #4) 

 

En del av sjuksköterskorna berättade att de inte visste när patienternas första återbesök skulle ske 

eller om de skulle ha något återbesök alls. Sjuksköterskorna uppfattade även att det fanns risk att 

patienterna föll mellan stolarna och att de inte hade fångats upp vid utskrivningen. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att kunna ge information och stötta patienten när det 

inte fanns tydliga riktlinjer som skulle följas och viljan bland sjuksköterskorna var att kunna ge 

lika bra eftervård till dessa patienter som till AKS-patienterna. 

 

Behov av förbättringsarbete 

Flertalet sjuksköterskor upplevde att patientgruppen tappades bort och att den kom lite i 

skymundan. Sjuksköterskorna upplevde också en otydlighet kring vilken mottagning patienterna 

skulle följas upp vid, om det var till hjärtsvikt- eller kranskärlsmottagningen de skulle. 

Sjuksköterskorna upplevde att det blev förvirring hos patienterna då de fått besked om att 

det varken var kranskärlssjuka eller kronisk hjärtsvikt de hade.  
 

“Ett förbättringsarbete, skulle om man tänker uppföljningen så skulle den då, det blir 

lite konstigt att de blir kallade till kranskärlssjuksköterska, ja men de sa ju att det inte 

var något fel på mina kranskärl nej det var det inte heller men du ska ändå hit. Eller 

att så får du komma till hjärtsviktssjuksköterska ja men jag hade jag hjärtsvikt, nej 

egentligen inte, helst vill vi träffa de, samtidigt är de ju inte tillräckligt många för att 

de ska ha en egen sektion”  

(Sjuksköterska #6). 

 

I intervjuerna framkom det flera förbättringsförslag från sjuksköterskorna, till exempel att de ville 
kunna erbjuda patienterna tvärprofessionellt stöd i form av kuratorskontakt med specialkunskap i 
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kognitiv beteendeterapi (KBT), mindfulness eller stresshanteringsprogram, detta fanns i dagsläget 

inte att erbjuda. I jämförelse med AKS-patienter upplevde sjuksköterskorna ett större behov av 

psykologisk hjälp för patienter med TK. Sjuksköterskorna önskade även teamkonferenser 
gällande dessa patienter med läkare, sjuksköterskor, kurator och fysioterapeuter i syfte att 

kartlägga den enskilda individens omvårdnadsbehov. De var eniga om att det måste utformas 

tydliga riktlinjer för hur uppföljningen inom den sekundärpreventiva vården skulle bedrivas och 

att informationsmaterial utformades till patienterna. Ett annat förslag på förbättringsarbete var en 

patientbroschyr om TK-syndromet som patienterna redan kunde få på avdelningen innan ett 

återbesök. Detta skulle kunna gynna både sjuksköterskorna och patienterna vid 

återbesökssamtalet då de skulle känna sig mer trygga och välinformerade.   
 

“Informationen då tror jag på både muntligt och skriftlig information  för i början är 

de inte så mottagliga men vi kan ju prata om det, men om de fick med sig någonting 

hem att läsa inför besöket...”  

(Sjuksköterska #3) 

 
Behov av säker och trygg vård 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde patienterna ofta som otrygga och oroliga när de kom 

till sitt återbesök och det kunde tänkas bero på att informationen och beskeden som gavs vid 

utskrivningen kring sjukdomen var otydliga. 
 

“...för mig personligen så känns det ganska otillfredsställande att ha dem här när vi 

inte har mer att komma med i mötet med dem, när man inte har mer kunskap att ge 

men det är som läget är...”  

(Sjuksköterska #5) 

 

I sin profession som sjuksköterska var de vana vid att skapa en miljö som var lugn och trygg för 

patienten, men när de som sjuksköterska inte hade verktygen med kunskap och erfarenhet om 

diagnosen kunde resultatet bli en otryggare patient. När det uppkom frågor från patienterna så 

kunde de inte alltid ge svar och när sjuksköterskorna sökte stöd hos en läkare så kunde inte heller 

denne alltid svara på uppkomna frågor. Sjuksköterskorna upplevde patienterna med TK som 

otryggare och osäkrare än AKS-patienter vid återbesöket. Patienterna med TK var känsliga och 

sköra vilket sjuksköterskorna hade upplevt vid tidigare återbesök av dessa patienter. 

 

“Jag tror att det som blir speciellt för den typen av patienter är ju ofta den här 

osäkerheten och oron som blir, man blir orolig för att det ska hända igen och det 

drabbar ju nästan alla som får en hjärtinfarkt eller många iallafall men det förstärks 

ytterligare av de här personerna för att de inte får en bra förklaring till vad det var 

som hände att man just man själv också speglar osäkerheten kring var det var som 

hände...”  

(Sjuksköterska #4) 

 

Flera sjuksköterskor upplevde att patienterna kom till återbesöket för tidigt, ofta innan 

magnetkameraröntgen (MR) eller ett ultraljud (EKO) hade gjorts som hade beställts vid 

utskrivningen. Sjuksköterskorna hade läst i journalerna att detta var beställt vid utskrivningen i 

syfte att få fram en bättre diagnostik över hjärta och kranskärl och kunde vara ett värdefullt 

hjälpmedel för bedömningen av vänster kammare. När dessa undersökningar hade genomförts 

kunde sjuksköterskorna ge rätt information om diagnosen och patienterna kanske kunde 
undslippa onödiga medicinska behandlingar. Sjuksköterskorna upplevde att de kunde få frågor 

som de inte kunde svara på, på grund av att undersökningar ej ännu ej var gjorda vid återbesöket. 
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Erfarenhet och kunskap varierade mellan sjuksköterskorna och de sjuksköterskor som hade en 

större erfarenhet kände sig mer trygga i mötet med patienterna och kände att de kunde ge 

patienterna mer utförlig information. De sjuksköterskor som upplevde att de hade för liten 
kunskap om TK hanterade den genom att förkovra sig på eget initiativ. 

     

“...just jag brukar säga det att nu vet vi inte hundra procent vad det var det var som 

hände utan vi väntar på MR undersökningen och när vi vet det, då kommer du få besked 

om att antingen så var det en infarkt eller så var det inte det”  

(Sjuksköterska #4) 

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Behov av kunskap och kompetens för att kunna tillgodose behov av information 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna i mötet med patienterna inte riktigt visste vilka 

åtgärder som behövdes för att kunna hjälpa den enskilde individen och detta kunde skapa en 

osäkerhet för denna patientgrupp. Det var otillfredsställande för sjuksköterskorna att inte kunna 

ge evidensbaserad information om medicinska åtgärder och om omvårdnadsåtgärder. I 

intervjuerna uttryckte sjuksköterskorna att de ville skapa trygghet för patienterna i samband med 

återbesöket. Okunskap hos en sjuksköterska om en okänd diagnos kan spegla osäkerhet och detta 

kan leda till ett hinder i vården uttrycktes av sjuksköterskorna. Dahlviken et al. (2015) visade i 

sin studie på att saker som skapade oro hos patienterna var brist på kunskap om diagnosen hos 

den personal som vårdade dem. Resultatet av intervjuerna bekräftar att mer fortbildning/kunskap 

och vetenskapligt belägg för den information som skall ges har stor betydelse i mötet med 

patienten och ger ökad trygghet både för personal och patient. Sjuksköterskorna som intervjuades 

visade på ett stort intresse för patienten med TK vilket författarna upplevde vara en god grund för 

vidareutveckling av den sekundärpreventiva omvårdnaden. Samtliga sjuksköterskor hade 

funderingar kring hur de själva kunde bidra till ett förbättrat omhändertagande och de hade egna 

strategier för sin egen kompetensförsörjning. Författarna uppfattade att sjuksköterskorna var 

engagerade och hade en strävan efter bästa möjliga omvårdnad. 

 

Ett stort informationsbehov från patienternas sida presenterades i mötet med patienterna med TK 

vilket sjuksköterskorna trodde kunde bero på att de fått för lite och otydlig information vid 

utskrivningen. De mötte patienter som var rädda att de aldrig skulle bli friska igen och en 

osäkerhet om att skadan skulle vara bestående framkom i sjuksköterskornas möte med 

patienterna. När sjuksköterskan lyssnade till patienternas berättelser förstod de hur viktigt det var 

för patienterna med TK att få information om diagnosen och för sjuksköterskorna fanns en 

frustration att inte kunna stötta och erbjuda uppdaterad information i det sekundärpreventiva 

mötet. Enligt 1 kap. 7 § i Patientlagen ska sjuksköterskan kunna erbjuda patienten information 

om sitt hälsotillstånd och dessutom ska en legitimerad sjuksköterska enligt SSF (2017) kunna 

kommunicera och överföra information, samt att kunna samordna vården för patienten. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att omständigheterna kring insjuknandet i TK var skiftande mellan 

patienterna men att gruppen av patienter påminde om varandra med en stressad livssituation i 

bakgrunden. Eftersom insjuknandet varierade från patient till patient så ville sjuksköterskorna bli 

bättre på denna patientgrupp för att kunna ge den enskilda individen god omvårdnad. 
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Sjuksköterskornas mål var att få patienterna att känna sig trygga och lita på sin kropp samt att 

stötta dessa patienter till en förbättrad livssituation. Sjuksköterskorna belyste att flertalet patienter 

kände sig otrygga och oroliga efter att det skrivits ut från sjukhuset och i mötet med patienterna 
framkom att symtom som trötthet och andningspåverkan samt att orkeslöshet var vanligt 

förekommande i efterförloppet. Neil et al. (2015) visar på att patienterna upplever försämrad 

fysisk arbetsförmåga mer än tre månader efter TK. 

 

Önskan om individanpassad sekundärprevention 

Enligt personcentrerad vård ska patienten bli delaktig i sin egenvård och vårdpersonalen ska 

kunna hjälpa patienten att ta till vara sina egna resurser, behov och önskemål samt respektera 

deras känslor. Detta för att de ska känna sig trygga och kunna vara uppmärksamma på sina 

symtom (Ekman et al., 2015). Det framkom i intervjuerna att sjuksköterskorna önskade att få 

arbeta med en mer individanpassad vård för patienter med TK. Detta för att kunna hjälpa enskilda 

individer till egenvård och att kunna erbjuda omvårdnadsverktyg. Hur en patient upplever den 

som vårdar påverkar deras tillit till sjukvården och en sjuksköterska som upplevs vara kunnig 

förmedlar trygghet (Dahlviken et al., 2015).  I resultatet framkom en efterfrågan om insatser från 

kurator med specifik utbildning inom KBT, för att kunna hjälpa patienten med 

beteendeförändringar som kan leda till en bättre hälsa och förebygga ohälsa. Detta stödjer även 

litteraturen som beskriver att skapa en preventiv insats kan vara att hjälpa patienten/individen att 

vara uppmärksam på risken att återinsjukna och en indikerad preventiv insats är att rikta den till 

den specifika individen (Linton & Flink, 2019). Genom att lyssna på patientens berättelse kan vi 

få fram individens resurser och möjligheter och utifrån det formulera en hälsoplan (Ekman et al., 

2015). Genom det skapas en ömsesidig respekt, vilket är betydelsefull i alla behandlingar enligt 

Linton och Flink (2019). Det som kom fram generellt i alla intervjuer var att sjuksköterskorna 

upplevde att patienterna hade ett stort behov av att få ventilera det som hänt och att 

sjuksköterskorna kunde vara ett gott stöd genom att lyssna. 

 

Behovet för denna patientgrupp var mer på ett psykologiskt plan och det fanns en skillnad mellan 

AKS/hjärtsviktspatienter framkom det i intervjuerna. Patienterna som hade fått diagnosen TK 

upplevdes också mera oroliga och stressade. Enligt Linton och Flink (2019) så påverkar stressen 

vårt immunförsvar och beroende på hur vi hanterar stressen så har det en påverkan på vår läkning 

och återhämtning. En långvarig utmattning kan leda till nedstämdhet och förändringar i det 

kardiovaskulära systemet som sedan kan ge svårigheter i vårt dagliga liv och påverka 

hälsotillståndet. Det är dock inget nytt att psykologiska faktorer kan ha en inverka på oss enligt 

Linton och Flink (2019). TK-syndromet handlar både om kropp och själ och enligt de intervjuade 

sjuksköterskorna så efterfrågades mera om behandling och omvårdnad både somatiskt och 

psykologiskt.     

 

Enligt de intervjuade sjuksköterskorna framkom det att flertalet patienter med TK var osäkra på 

hur mycket de vågade röra på sig eller ta i. En del hade drabbats av hjärthändelsen när de var 

fysisk aktiva och förknippade fysisk aktivitet med hjärthändelse och då undvek de att röra på sig. 

De framkom från intervjuerna att de flesta patienter med TK inte hade de klassiska riskfaktorerna 

som rökning, dålig kost eller inaktivitet utan det var stressen och den emotionella riskfaktorn som 

var vanligt förekommande. De flesta sjuksköterskorna försökte uppmuntra patienterna till att göra 

så mycket de klarade av i sina återbesök. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att inte tappa 

aktivitetsförmågan för de såg en fördel i att hålla fast vid aktiviteter som både var socialt och 

fysiskt. I detta fall ansåg de att det inte var någon skillnad i den sekundärpreventiva vården till 

patienter med TK eller med AKS. Men sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att motivera 

patienterna om hälsofrämjande åtgärder när det inte fanns evidens som kunde styrka vilka 
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åtgärder som kunde ge hälsofrämjande vinster.  Enligt Linton och Flink (2019) är det vanligt att 

patienterna tappar det sociala sammanhanget när de blir sjukskrivna och det kan också vara så att 

de avstår att delta i aktiviteter av rädsla för att våga testa gränser. 
 

I mötet med patienterna berättade en del av sjuksköterskorna att patienter med TK hade varit 

utsatta för olika typer av stressorer och negativa livshändelser. Till exempel att skilja sig eller att 

en nära anhörig hade gått bort, vilket är lätt att förstå att sådana livshändelser innebär en 

påfrestning för en person. Det finns dock stora skillnader mellan olika individer hur de hanterar 

stressade situationer och hur de uppfattar traumatiska händelser i livet, det finns de som uppfattar 

upplevelsen som något mycket starkt och har en sårbarhet för olika psykologiska problem, medan 

de som reagerar mindre starkt klarar sig mycket bättre (Linton & Flink, 2019). Då 

omständigheterna ser olika ut för olika individer bör vården vara mera individanpassad och att 

det finns en individuell omvårdnadsplan för dessa patienter nämndes från några sjuksköterskor. 

Genom att förebygga stressen för dessa patienter som påverkas mera emotionellt i vardagen till 

att minska oro och ångest kan minska risken för risken för återinsjuknande (Dalviken et al., 

2015). Wallström et al. (2016b) belyser att personer som hade utsatts för en lång tid av stress 

kunde innebära en sårbarhet för akuta psykiska eller fysiska stressorer och därmed ha en ökad 

risk att utveckla uppkomsten av TK. 

 

Brist på evidensbaserad omvårdnad 

I resultatet framkom det från sjuksköterskorna att de ville arbeta utifrån en evidensbaserad vård 

och de försökte att hålla sig uppdaterade med den senaste kunskapsutvecklingen inom aktuellt 

område mestadels på eget initiativ. De upplevde att det inte fanns tydliga riktlinjer att luta sig mot 

och sjuksköterskorna som intervjuades ville tillsammans med patienten kunna bedöma och 

planera det som patienten önskade utifrån patientens hälsa och med stöd av evidens. Enligt 

Dahlviken et al. (2015) efterfrågar personer drabbade av TK uppföljning och specifika 

sekundärpreventiva program från personal med kunskap och erfarenhet om deras sjukdom. 

Sjuksköterskorna ville också skapa bra förutsättningar för god hälsa med tydliga mål och 

strukturerade uppföljningar men kunde uppleva en osäkerhet kring rekommendationer. I vården 

för patienter med AKS finns tydliga evidensbaserade riktlinjer, utarbetade i form av rutiner och 

informationsmaterial. För patienter med TK finns inga utformade riktlinjer, varken internationellt 

eller nationellt och detta försvårade arbetet för sjuksköterskorna. Mestadels av det som finns 

beskrivet om TK är ur medicinskt hänseende, både författarna och de intervjuade 

sjuksköterskorna kunde se behov av ett utvecklande av riktlinjer för omvårdnad. Diagnosen är 

fortfarande relativt ovanlig och patientgruppen är liten men att skapa riktlinjer känns enligt 

författarna värdefullt och det visade även intervjuerna på. Detta skulle gynna både den enskilda 

patienten och den vårdpersonal som ska möta dessa patienter. Att kunna erbjuda patienter med 

TK ett stödjande uppföljningsprogram efter utskrivning från sjukhus skulle förmodligen kunna 

bidra till mindre akuta inläggningar menar Wallström, S., Ekman, I., Omerovic, E., Ulin, K., och 

Gyllensten, H. (2019). 

 

Då sjuksköterskorna upplevde patienter med TK som emotionellt sköra framkom det ur 

intervjuerna flera förslag på förbättringsarbete som till exempel individuella vårdplaner och att 

dessa patienter kunde vara i behov av utökade besök på hjärtmottagning. Dessa iakttagelser 

stämmer överens med ett personcentrerat förhållningssätt, Ekman et al. (2014) belyser vikten av 

ett skapande av en personlig hälsoplan. Ett skapande av en personlig hälsoplan är ett gemensamt 

arbete mellan personal och patient med syfte att finna en samsyn kring vad patienten behöver i 

fråga om behandling, rehabilitering eller övrig vård (Ekman et al., 2015). Sjuksköterskorna ville 

även ha möjligheten att kunna erbjuda psykologisk hjälp som exempelvis beteendeterapi, 

samtalsterapi eller stresshanteringsprogram. Sjuksköterskorna efterfrågade tvärprofessionell vård 
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(teamarbete) för att kunna ta hjälp från olika professioner för ett samarbete och utbyte av 

erfarenheter kring patienten med TK. SSF (2017) påpekar vikten av ett tvärvetenskapligt 

professionellt samarbete för ett skapande av hög kvalitet i vården där evidensbaserade riktlinjer 
och vårdprogram bör finnas tillgängliga för en säker vård av patienten. Takotsubo syndromet är 

mer än en hjärtsjukdom och kräver ett nytt och tvärvetenskapligt synsätt med observation inte 

bara från hjärtläkare utan också från övrig vårdpersonal (Tornvall et al., 2016). Funderingar kring 

vilken mottagning dessa patienter skulle följas upp vid framkom i intervjuerna, förslag om 

speciella TK-mottagningar diskuterades som förslag till förbättring men samtidigt menade 

sjuksköterskorna att det skulle vara svårt relaterat till det fåtal patienter som förekom. 

 

Enligt sjuksköterskorna önskades utformning av informationsbroschyrer till patienten vilket 

ansågs kunna vara ett hjälpmedel för att skapa en tryggare patient. Dahlviken et al. (2015) visade 

på att patienterna uppskattade upprepad, både verbal och skriftlig information, vid återbesök och 

att det var viktigt att även anhöriga var involverade.  För att patienten ska få ta del av bästa 

möjliga vård krävs ett systematiskt förändrings- och förbättringsarbete där vårdande personal 

kontinuerligt bör öka sin kompetens genom att söka ny kunskap om riktlinjer att driva 

förbättringsarbetet för implementering av kvalitets- och evidensbaserade nya rön (SSF, 2017). 

Enligt Wallström et al. (2016a) saknas både tillräcklig kunskap och kompetens om 

grundorsakerna till patienternas insjuknande i TK, dels i den akuta fasen men även i 

efterförloppet av sjukdomen.   

 

Säker vård enligt SSF (2017) innefattar att verka förebyggande i vården för att minska 

vårdrelaterade skador. Det framkom i intervjuerna att sjuksköterskorna inte riktigt visste vilka 

åtgärder som behövdes för att hjälpa patienten vilket kunde skapa en osäkerhet. En säker och 

trygg vård speglar en trygg sjuksköterska som har vetskap om symtom och diagnos samt 

behandlingsplan. Sjuksköterskorna som blev intervjuade hade lång erfarenhet att vårda 

hjärtpatienter så frustration att de inte hade mera att erbjuda dessa patienter framkom. I 

omvårdnadsarbetet kring patienterna med TK är det viktigt att få mera kunskap om symtom, 

behandling och sekundärprevention så att sjukvårdspersonalen på sikt kan ge behandling på bästa 

och säkraste sätt (Tornvall et al., 2016).  

Metoddiskussion 

  

Ansats och design 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenhet och upplevelser av 

sekundärpreventiv omvårdnad vid Takotsubo kardiomyopati. Utifrån denna frågeställning valde 

författarna att göra en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor. Den kvalitativa 

ansatsen enligt Polit och Beck (2017) berör sådana frågor som har med människans erfarenheter, 

upplevelser och uppfattningar av den livsvärld denne befinner sig i. En enkätstudie kunde ha 

övervägts som variant av datainsamlingsmetod men författarna ansåg att denna form inte skulle 

ge tillräckligt ingående svar och att svaren kunde bli mer statiska utan möjligheten till sonderande 

frågor som kunde användas i den semistrukturerade intervjuguiden. 

 

Urval 

Författarna hade för avsikt att genomföra åtta intervjuer. Den initiala planen var att intervjua två 

sjuksköterskor från fyra olika hjärtmottagningar i Region Stockholm för att på så vis få en 

bredare inblick i sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser kring den sekundärpreventiva 

omvårdnaden av TK patienten. Då en av verksamhetscheferna på en hjärtklinik tackade nej till 

deltagande i studien fick antalet intervjuer sänkas till sju och på bara tre hjärtmottagningar. Polit 

och Beck (2017) menar att det inte är antal deltagare i en kvalitativ studie som är det viktiga, 
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datamättnad kan uppnås även på en mindre grupp. Med datamättnad menar de att man har 

kommit till en punkt där ingen ny information tillförs till sitt resultat. Att välja sjuksköterskor 

från hjärtmottagningar belägna på olika sjukhus var ett avsiktligt val från författarnas sida, 
avsikten var att upptäcka skillnader eller likheter i den sekundärpreventiva omvårdnaden och för 

att få ett bredare perspektiv av sjuksköterskornas erfarenheter. För att få en ännu större 

uppfattning av efterfrågad erfarenhet kunde det ha varit intressant att intervjua från sjukhus 

belägna i andra regioner i Sverige men detta ansåg författarna vara ett alltför omfattande arbete. 

Telefonintervjuer skulle dock kunna vara ett alternativ men författarna ansåg inte att det skulle ge 

lika uttömmande svar. Polit och Beck (2017) påpekar att face to face intervjuer tillför 

kommunikation i form av ansiktsuttryck och kroppsspråk vilket man går miste om vid 

telefonintervju. Urvalet var dels ett bekvämlighetsurval då författarna hade olika hemorter och 

dels ett strategiskt urval vilket Polit och Beck (2017) beskriver som lämpligt att använda när man 

eftersöker informanter som förväntas inneha den största erfarenheten av ett specifikt område. 

Författarna hade i beaktande att det kunde påverka studiens resultat att intervjua sjuksköterskor 

på sin respektive hemort eller på sin respektive klinik. I efterhand kunde författarna se både för 

och nackdelar med att intervjua en kollega man var känd med. Fördel kunde vara att både 

informant och författare kunde känna sig avslappnad i intervjusituationen med en kollega men 

samtidigt skulle det kunna öka prestationskrav på både författare och informant. För att minska 

påverkan på resultatet, med hänsyn till det faktum att författare och informant var kända med 

varandra, försökte författarna hålla sig helt neutrala och professionella i samband med 

intervjuerna och diskussioner om annat än om ämnet försökte att undvikas. 

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor som arbetat mer än ett år med sekundärprevention av 

patienter med TK. Valet av ett års erfarenhet kunde i efterförloppet kanske ses som snävt då 

dessa patienter inte är så vanligt förekommande. Risken kunde finnas att den intervjuade 

sjuksköterskan enbart skulle ha träffat någon enstaka patient med TK. Denna farhåga visade sig 

dock ej innebära ett problem då de sjuksköterskor som intervjuades hade erfarenhet av arbete på 

Hjärtmottagning mellan fyra och 21 år och hade träffat flertal patienter med TK. 

Sjuksköterskorna hade för övrigt en erfarenhet inom yrket mellan åtta och 45 år, många av dem 

hade arbetat stor del av sin karriär inom hjärtsjukvården och hade även erfarenhet av att möta 

patienter med TK i den akuta vården. Variationen av olika grad av erfarenhet kan enligt 

Graneheim och Lundman (2004) öka trovärdigheten för en studies resultat och författarna ansåg 

att syftet med studien var att spegla all slags erfarenhet. Enligt Polit och Beck (2017) kan snarare 

en spridning ge en rikare beskrivning av ett specifikt fenomen och författarna ansåg att 

omfattningen av erfarenhet gav den bredd av resultatet författarna önskade. 

Datainsamling 

Då författarna belyste sjuksköterskors erfarenhet och upplevelser av sekundärpreventiv 

omvårdnad vid TK valdes att göra en intervjustudie där informanterna fick tala fritt om det valda 

området. Insamlandet av data skedde genom semistrukturerade intervjuer av sju sjuksköterskor. 

Kvale och Brinkman (2014) framhäver den formen av datainsamlingsmetod när informanters 

erfarenhet och livsvärld önskas undersökas. En intervjuguide utformades och skapades med 

inspiration från Polit och Beck (2017). För att få genomföra studien erhölls initialt ett tillåtande 

från Sophiahemmets etiska råd, diarienummer 20190710/1122. Tidsplanen för när intervjuerna 

kunde påbörjas fördröjdes av att verksamhetschefernas svar från de fyra tillfrågade 

hjärtmottagningarna dröjde. Författarnas tanke var att alla intervjuer skulle vara klara i augusti 

men den sista intervjun gjordes den sista september. Att hela processen skulle ta så lång tid hade 

författarna inte i åtanke och tidsschemat blev pressat. I efterhand kunde författarna enas om att de 

hade behövt bättre framförhållning och mer aktivt eftersökt verksamhetschefernas svar. Dock 
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kunde intervjuerna och intervjuförfarandet bearbetas av författarna under väntan och kanske hade 

det en positiv inverkan på de sista intervjuerna.  

 
Efter att ansvarig verksamhetschef och tilltänkta sjuksköterskor fått både muntlig och skriftlig 

information om studien tillfrågade författarna sju stycken sjuksköterskor om deltagande i studien. 

Av de tillfrågade tackade samtliga ja till att deltaga i studien. Alla intervjuer kunde genomföras 

på informanternas arbetsplats i enskilt rum och under informanternas ordinarie arbetstid vilket 

hade avtalats inför intervjuerna. Alla informanter hade avsatt tid för intervjuerna och alla hade 

sina telefoner avstängda så inga utomstående störningsmoment förekom. Intervjuerna skedde av 

en författare i taget, detta både för att spara tid och för att minska stress på informanten vilket 

skulle kunna förekomma om två intervjuare var närvarande samtidigt. Informanterna tillfrågades 

ännu en gång om de tillät inspelning av intervjun via mobiltelefon vilket alla svarade jakande till. 

Att spela in intervjun menar Polit och Beck (2017) är till fördel för att försäkra sig om att den 

information informanten delger är den korrekta. Att föra anteckningar i samband med intervju 

menar Polit och Beck (2017) vidare kan öka risk för att data blir inkomplett och att fokus tas bort 

från det informanten verkligen säger, risken för felkällor ökar. Att spela in intervjun kan enligt 

Polit och Beck (2017) stärka studiens resultat. Författarna avsåg att skapa en avspänd stämning 

innan intervjustart och påpekade att intresset för intervjun var att belysa den enskilde 

sjuksköterskans egen erfarenhet så således var intervjun inget kunskapstest. För att öka 

trovärdigheten vid intervjuer menar Polit och Beck (2017) att intervjuerna bör lyssnas igenom ett 

flertal gånger innan de transkriberas. Detta gjorde författarna och transkriberingen skedde 

antingen samma dag som intervjun gjordes eller dagen efter. 

 

Dataanalys 

Vid bearbetning och analys av det insamlade materialet valde författarna att använda sig av en 

kvalitativ innehållsanalys för att söka efter mönster i texten. Analysen gjordes utifrån ett manifest 

förhållningssätt och resulterade i kategorier och underkategorier. Analysen påbörjades direkt efter 

att transkriberingen var klar, hela textmaterialet lästes igenom av båda författarna enskilt ett 

flertal gånger för att skapa ett sammanhang av materialet. Efter att ha läst den transkriberade 

texten ett flertal gånger påbörjades sökandet efter meningsbärande enheter. Detta gjordes initialt 

var för sig och därefter jämförde författarna sina meningsbärande enheter och diskuterade för att 

senare enas om vilka enheter som passade bäst. Detta tog lång tid men författarna ansåg att 

förfarandet underlättades genom att de var två och att de hade någon att diskutera med. När de 

meningsbärande enheterna hade identifierats, kondenserades dessa vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) innebär att man gör en text kortare utan för att för den skull gå miste om 

innehållet och texten blir också lättare att hantera. Därefter sammanställde författarna de 

kondenserade enheterna i ett dokument vilka sedan lästes igenom och de resulterade senare i 

koder. Detta innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att enheten får en etikett på sig som 

kortfattat beskriver innehållet. Med hjälp av koderna skapades sedan underkategorier och 

kategorier och de användes sedan vid presentation av resultatet. Under hela förfarandet hade 

författarna syftet i fokus och trots att hela processen upplevdes väldigt tidsödande insåg 

författarna vikten av noggrannhet i detta skede. 

 

Trovärdighet, överförbarhet och tillförlitlighet 

Författarna hade som avsikt att presentera en så trovärdig studie som möjligt och enligt Polit och 

Beck (2017) är trovärdighet ett övergripande mål inom den kvalitativa forskningen. För att öka 

trovärdigheten för en studie kan, enligt Graneheim och Lundman (2004), förförståelsen för det 

studerade området påverka och bägge författarna ansåg sig ha en förförståelse inom studerat 

ämne. Detta skulle kunna underlätta interaktionen mellan intervjuare och informant vid 

intervjusituationen men för att undvika att vår förförståelse skulle ha någon som helst inverkan på 
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intervjun försökte författarna att hålla sig helt neutrala. Att informanternas erfarenheter var i 

varierande grad ansåg också författarna ha betydelse för trovärdigheten då det utforskade området 

torde få en bredare beskrivning. Polit och Beck (2017) menar att en redovisning av citat från 
intervjuerna i resultatet kan öka trovärdigheten och författarna ansåg att de redovisade väl utvalda 

citat. För att stärka tillförlitligheten i studien försökte författarna att noggrant och utförligt 

redovisa hur insamling av data gått tillväga och författarna ansåg att intervjuerna var noggrant 

planerade vilket också kan stärka tillförlitligheten. Genom att med noggrannhet beskriva metoden 

hyste författarna hopp om ökad möjlighet till överförbarhet. Författarna var dock medvetna om 

svårigheten att överföra resultat från kvalitativ forskning på andra grupper men Polit och Beck 

(2017) menar att det är upp till läsaren att göra denna bedömning. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna införskaffade sig initialt ett godkännande från Sophiahemmets etiska råd för 

möjlighet och tillåtelse att kunna genomföra studien. När detta var klart tillfrågades 

verksamhetscheferna på tänkta kliniker och tre av fyra verksamhetschefer gav ett skriftligt 

medgivande. De sjuksköterskor som skulle intervjuas fick både muntlig och skriftlig information 

om syftet med studien och de blev upplysta om att deltagandet var frivilligt och om rätten till att 

när som helst kunna avbryta sitt deltagande. Innan intervjuerna samlade författarna in ett 

påskrivet informerat samtycke och även ett muntligt samtycke till deltagande gavs av samtliga 

tillfrågade informanter. Enligt Polit och Beck (2017) är det viktigt att välja en plats för intervjun 

där det råder integritet och där informanten kan känna sig trygg. Vid en intervju kom en 

utomstående in i intervjurummet men gick omedelbart ut. Intervjun avstannade och den kom av 

sig lite och intervjuaren kunde härmed förstå vikten av att välja en trygg och lugn plats. 

Sjuksköterskorna tillfrågades om tillåtelse till inspelning av intervjuerna innan de påbörjades och 

samtliga svarade jakande på denna fråga. Intervjuerna spelades in på författarnas mobiltelefon 

och raderades efter transkribering, transkribatet numrerades och inga namn förekom i det 

transkriberade materialet. 

Slutsats 

 

Denna studie har belyst, utifrån sjuksköterskorna, att det finns ett behov av att utveckla och 

strukturera det sekundärpreventiva omhändertagandet för patienter med TK. Ett sätt att stärka det 

sekundärpreventiva mötet vore att utforma riktlinjer baserade på evidens. Sjuksköterskorna 

identifierade att patienterna var i stort behov av tydlig information och samtalsstöd i samband 

med återbesök. Sjuksköterskorna kände att de kunde vara ett stöd för patienten genom att vara 

lyssnande, men de saknade specifika riktlinjer att följa för denna patientgrupp. Sjuksköterskorna i 

studien hade lång erfarenhet av kardiologisk omvårdnad både i akut sjukvård och inom 

sekundärprevention, författarna upplevde ett stort engagemang och intresse för patientgruppen 

från sjuksköterskornas sida. Sjuksköterskornas känsla var att personen med TK var en individ 

med mycket stress och oro redan innan insjuknandet. Med hänsyn till detta upplevde 

sjuksköterskorna det ännu viktigare att bedriva sekundärpreventiv omvårdnad utifrån evidens och 

med tydliga riktlinjer. 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Studien har belyst önskemål om kompetensutveckling och mer utbildning för den enskilda 

sjuksköterskan. Vikten av tillgång till grundläggande patientinformation har även förts fram som 

ett behov för att kunna stödja patienten. Patienterna är alltjämt inte en stor patientgrupp och 

denna studie skulle kunna vara lämplig som stöd till start av samarbete för sjuksköterskor som 

träffar patienten med TK att tillsammans utforma omvårdnadsprogram. Att samla erfarenheter 
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och dela med sig av kunskap i till exempel ett nationellt nätverk för sjuksköterskor som träffar 

personer med TK inom sekundärprevention skulle kunna vara användbart och värdefullt för ovan 

nämnda sjuksköterskor.  Att som tillägg till denna kunskap vore det intressant att intervjua de 
drabbade personerna för att få ökad erfarenhet om hur man kan utveckla den sekundärpreventiva 

omvårdnaden utifrån patientens behov kopplat till evidens. 
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Bilaga A 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

 

Antal år som sjuksköterska? 

Antal år på hjärtmottagning? 

Genomgången specialistutbildning? 

Hur länge har du arbetat med sekundärprevention för patienter med takotsubo? 

Har du fått någon fortbildning om takotsubosyndromet? 

 

- Vad är din erfarenhet av den sekundärpreventiva vården kring dessa patienter? 
 

- Beskriv hur ett återbesök går till! 
 

- Enligt din erfarenhet, beskriv omvårdnadsbehov hos patienterna! 
 

- Ge exempel på frågor/funderingar som framkommer från patienterna? 
 

- Vilka symtom besväras de mest av? 
 

- Beskriv (specifika) reflektioner du fått i mötet med dessa patienter! 
 

- Ge exempel på vilken specifik information du ger till patienterna som drabbats av      

takotsubo? 
 

- Vilken typ av sekundärpreventivt informationsmaterial finns att ge till patienten? 
 

- Kan du berätta om något du anser är viktigt i den sekundärpreventiva vården av 

takotsubopatienten? 
 

- Beskriv utifrån din erfarenhet något exempel av förbättringsarbete inom 

sekundärprevention som du upplever att det finns behov av i mötet med 

takotsubopatienten! 
 

- Finns det något du vill tillägga kring din erfarenhet av mötet med dessa patienter, utveckla 

gärna! 
 

 

 

 

Sonderingsfrågor: 

 

- Kan du utveckla? 

 

- Hur menar du? 

 

- Kan du beskriva lite mer? 

 

 

 



Bilaga B 

 

 

Informerat samtycke 

 

Jag bekräftar härmed att jag har fått information om syftet med studien och dess genomförande 

av intervjun. Jag har också förstått den information som givits till mig. Jag ger härmed mitt 

medgivande till att delta i studien, vilket innebär att bli intervjuad via ljudupptagning. Jag förstår 

att mitt deltagande är frivilligt, vilket innebär att jag kan avbryta studien när som helst utan 

ytterligare förklaring. 

 

 

__________________________ 

Datum 

 

__________________________ 

Signatur 

 

__________________________ 

Namnförtydliganden 

 

 

 

 

 

Syftet med och genomförandet av studien har förklarats av undertecknad. Deltagaren har givit oss 

tillåtelse att genomföra intervjun. Deltagaren har också fått en kopia av "information till 

deltagare". 

 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

 Datum                              Datum 

 

__________________________   __________________________ 

 Signatur                 Signatur 

 

__________________________   __________________________ 

 Namnförtydliganden                Namnförtydliganden



Bilaga C 

 

 

 
 

Adressat * 

Verksamhet, datum  

Adress  

Postnummer ORT  

  

  

  

Studiepersonsinformation, förfrågan om att delta i intervjustudie 

  

Vi heter XX och XX och är studenter vid specialistsjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet 

Högskola som ska genomföra ett självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors erfarenhet av sekundärpreventiv 

omvårdnad av patienter med takotsubo kardiomyopati. Vi är därför intresserade av att få 

genomföra intervjuer med mottagningssköterskor som träffar dessa patienter på Hjärtmottagning. 

Du tillfrågas i egenskap av att du arbetar som sjuksköterska på Hjärtmottagningen och har 

erfarenhet av att träffa dessa patienter efter utskrivning. Vi beräknar att åtta stycken 

sjuksköterskor kommer att ingå i studien. 

  

Takotsubo kardiomyopati är ett tämligen outforskat område inom svensk hjärtsjukvård där det 

saknas tydliga och evidensbaserade nationella riktlinjer och behandlingsstrategier. Patientgruppen 

ökar och därmed ställs ökade kunskapskrav på sjuksköterskan i den sekundärpreventiva vården 

vid mötet av dessa patienter. 

  

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av sekundärpreventiv omvårdnad av 

patienter med takotsubo kardiomyopati. 

  

Deltagare kommer att rekryteras från fyra sjukhus i regionen och studien är en intervjustudie. 

Intervjuerna sker helt på frivillig basis och Du som deltagare kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. Intervjuerna kommer att ske på i enskilt rum på Din arbetsplats med endast en av 

författarna närvarande. Varje intervju beräknas ta cirka 30 minuter där intervjun spelas in och 

resultatet från intervjuerna kommer att sammanställas och presenteras i en magisteruppsats. 

  

Allt material kommer att hanteras med full sekretess och inför studien kommer en etisk prövning 

genomföras via Sophiahemmets Högskola och ett godkännande från Din verksamhetschef på XX 

sjukhus kommer att inhämtas innan studien påbörjas. Vi ämnar inte använda oss av persondata 

och inga namn på intervjuperson eller arbetsplats kommer att finnas med i resultatet. Allt material 

kommer förstöras i samband med att studien blivit godkänd och det inspelade materialet kommer 

bara att användas i uppsatsen och kommer inte att diskuteras med andra än ansvariga för arbetet.   

  

  

 

 

 

 



Bilaga C 

 

 

 

Vänliga hälsningar och vänligen kontakta oss om Du har frågor kring studien. 

 

XX, leg ssk och student Sophiahemmet högskola 

Studerandes telefonnummer* 

070-,  

E-post: 

 

XX, leg ssk och student Sophiahemmet högskola 

Studerandes telefonnummer* 

073-, 

E-post:  

  

 

Studenternas namnteckningar 

  

 

Handledarens namn: XX och telefonnummer * 

  

  

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har läst den bifogade informationen om er studie och samtycker härmed till att delta i den 

planerade studien. 

 

Ort och datum________________________________________________________________ 

 

Deltagarens namnteckning______________________________________________________ 

 

Deltagarens namnförtydligande__________________________________________________ 

 

 

 

* = Avidentifieras vid det färdiga arbetet 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                                                                Stockholm 2019-07-01 

Till verksamhetschef 

 

 

Vi heter XX och XX och är studenter på hjärtspecialistsjuksköterskeprogrammet vid 

Sophiahemmet Högskola som ska genomföra ett självständigt arbete på avancerad nivå 

omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors, på 

Hjärtmottagning, erfarenhet av sekundärpreventiv omvårdnad vid takotsubo kardiomyopati (var 

god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och uppläggning). Vi är därför 

intresserade av få genomföra studien vid Hjärtkliniken, XX sjukhus.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid hjärtkliniken, 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 hjärtkliniken är vi tacksamma för besked om detta. Har Du frågor rörande 

undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. Efter att studien är 

genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internetportalen DIVA som är en 

gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. Forskningsetiska 

principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att namn i studien (inklusive namn på 

arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade.  

 

 

Vänlig hälsning   

__________________________         __________________________ 

Students namnteckning          Students namnteckning 

 

XX                                                         XX    

070-                                                             073- 

Students telefonnummer                     Students telefonnummer 

Students E-postadress           Students E-postadress 

 

 

Handledares namnteckning                        Handledares telefonnummer 

 

 

 

 



 

 

Studiens titel 
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