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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund till varför studien utfördes var att många patienter med hjärtsvikt verkade vara 

arga och besvikna inför överflyttning till allmän medicinavdelning.  

 

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- kärlsjukdom och de flesta hjärtsjukdomar kan 

leda till hjärtsvikt. Hjärtsvikt är en av de största orsakerna till sjukhusinläggning bland 

patienter över 65 år i västvärlden. Diagnosen på hjärtsvikt baseras på symtom, kliniska tecken 

och undersökningar av hjärtat. De typiska symtomen är andfåddhet, trötthet och perifera 

ödem. 

 

Syftet var att belysa erfarenheter och upplevelser hos patienter av att flytta från hjärtavdelning 

till medicinsk allmänavdelning vid pågående vård av hjärtsvikt. Vidare var syftet att belysa 

upplevelser och erfarenheter av vården efter flytten. 

Metoden har varit en kvalitativ intervjustudie där åtta patienter från en hjärtvårdsavdelning på 

ett sjukhus i södra Sverige. Ljudet från de åtta intervjuerna spelades in och transkriberades, 

för att sedan analyseras med en manifest innehållsanalys. 

 

Resultatet redovisades i två kategorier; upplevelser av att byta avdelning och professionell 

vård samt de nio underkategorierna; acceptans, oro, besvikelse, glädje, bemötande, patient 

information inför byte till den allmänna medicinavdelningen, god vård, hjärtsviktsinformation 

på medicinavdelningen och upplevelse av hjärtsviktsinformation. De flesta informanter 

förstod och accepterade flytten till den allmänna medicinavdelningen. Några informanter 

kände oro, besvikelse och osäkerhet inför flytten. Resultatet visade att det fanns brister i 

informationen inför den kommande flytten samt brister i själva hjärtsviktsinformationen, både 

på hjärtvårdsavdelningen och på den allmänna medicinavdelningen. 

 

Slutsats blev att många patienter med hjärtsvikt kände oro och brist på kontroll inför flytt till 

en allmän vårdavdelning. Detta ökar patienternas lidande. Ofta får patienterna ingen 

information i förväg utan de flyttas omgående. De flesta patienter visade ändå förståelse till 

varför de tvingades byta vårdavdelning. Många patienter med hjärtsvikt har bristande 

kunskaper i egenvård och bristande compliance vilket ökar risken för återinläggningar. 

Nyckelord: Hjärtsvikt, upplevelser, överflyttning, information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background to why the study was conducted was that many patients with heart failure 

appeared to be angry and disappointed before transfer to a general medicine department.  

The most common cause of death in Sweden is cardiovascular disease and most cardiac 

diseases can lead to heart failure.  

Heart failure is one of the biggest causes of hospitalization among patients over 65 years in 

the West. The diagnosis of heart failure based on symptoms, clinical signs and examinations 

of the heart. The typical symptoms are shortness of breath, fatigue, and peripheral edema. 

 

The aim was to illuminate the experiences and perceptions of patients by moving from 

cardiovascular department to general medical department at the ongoing care of heart failure. 

A further aim was to illuminate experiences and perception of healthcare after the move. 

 

The method has been a qualitative interview study in which eight patients from a cardiac care 

unit of a hospital in southern Sweden participated. The eight interviews audio was taken 

transcribed and then analyzed using a manifest content analysis. 

 

Results were presented in two categories, experiences of changing facilities and professional 

care as well as nine sub-categories of acceptance, anxiety, disappointment, joy, treatment, 

patient information before the change to the general medicine department, good health, heart 

failure information on medical facilities, and experience of heart failure information. Most 

informants understood and accepted the move to general medicine department. Some 

informants felt anxiety and uncertainty for the move, as well as disappointment. The results 

showed that there were information gaps for future relocation and defects in heart failure 

information, both at the cardiac care department and on the general medicine department. 

 

Conclusion, many heart failure patients feel anxiety and lack of control before transfer to 

general ward, increasing the suffering of patients. Often, patients get no information in 

advance but they are moved immediately. Most patients understand why they have to replace 

the ward. Many heart failure patients have an insufficient knowledge of self-care, lack of 

compliance, which increases the risk of re-admissions. 

Key words: Heart failure, experiences, transfer, information 
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INLEDNING 

 

Vid platsbrist på hjärtvårdsavdelningen på ett akutsjukhus prioriterar överläkaren ner patienter 

som sedan får flytta till allmän medicinavdelning för fortsatt vård och behandling. Ofta är det 

personer med hjärtsvikt som blir förflyttade. Avbrott i vårdkontinuiteten innebär ökade risker 

för patienterna; viktig information kan gå förlorad när patienter byter avdelning och det finns 

risk att det blir fel i läkemedelsordinationer.  

En del av patienterna som överförs från hjärtvårdsavdelningen till allmän vårdavdelning blir 

arga och besvikna. Det förekommer att patienterna ifrågasätter vården på den allmänna 

avdelningen. Patienter har upplevt trygghet över att vara hjärtövervakade, den tryggheten 

försvinner i samband med överföringen till allmän vårdavdelning.  

Enligt Magnusson, och Granskär (2005) kan orsaken till att patienter flyttas från en avdelning 

till en annan vara platsbrist, personalbrist, ekonomiska begränsningar eller ökad efterfrågan på 

specialistvårdsplatser (Bakker & Lieshout, 2000). Enligt Socialstyrelsen (2009) kan brist på 

vårdplatser leda till sämre vård och behandling samt förlänga vårdtiden för patienterna.  

Långa vårdtider leder till ökade kostander för hälso- och sjukvården. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) ska den som har det största vårdbehovet ges företräde. 

Det har visat sig att många patienter med hjärtsvikt upplever dåligt stöd från vården 

(Brännström, Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 2006).  Patienterna upplever att 

vårdpersonalen ofta är alltför upptagna för att hjälpa och att det är dålig samordning och 

bristande kontinuitet (Gallacher, May, Montori & Mair, 2011).  

Upplever patienter med hjärtsvikt dåligt stöd och samordning från vården när de byter 

vårdavdelning. Får patienter med hjärtsvikt god information på den allmänna 

medicinavdelningen för att kunna känna igen sina symtom, vidta åtgärder och för att kunna 

utföra sin egenvård.        

Utbildning till patienter som har hjärtsvikt och deras anhöriga bör påbörjas redan när 

patienten vårdas på sjukhuset. God information och ett professionellt omhändertagande kan 

leda till att patienterna utför sin egenvård i högre grad och lär sig känna igen och upptäcka 

symtom på försämring för att kunna vidta åtgärder (Rabelo, Aliti, Domingues, Ruschel, & 

Brun, 2007). Vårdpersonal som arbetar med patienter som har hjärtsvikt har insett vikten av 

att ge livsstilsråd till dessa patienter för att öka deras livskvalitet (Lainscak, et al., 2011). 

Antalet patienter med diagnosen hjärtsvikt fortsätter att öka och vården av dessa patienter 

utgör en stor del av hälso-och sjukvårdsbudgeten. Förbättrad egenvård kan leda till minskade 

symtom, ökat välbefinnande, minskad mortalitet samt färre återinläggningar (Strömberg, 

2005). 
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BAKGRUND 

 

Hjärtsvikt 

Hjärtsvikt uppstår då hjärtat inte förmår att upprätthålla tillräcklig slagvolym. Vid hjärtsvikt 

får kroppens organ inte ett normaltfyllnadstryck (McMurray et al., 2012) I Sverige får varje år 

30 000 personer diagnosen hjärtsvikt och totalt beräknas 200 000 av landets invånare vara 

drabbade av hjärtsvikt (Smith, Koul, Kronhall & Ekman, 2012a). Den vanligaste dödsorsaken 

i Sverige är hjärt- kärlsjukdom och de flesta hjärtsjukdomar kan leda till hjärtsvikt 

(Brännström & Boman, 2013). Enligt Ryan och Farrelly (2009)  har patienter med avancerad 

hjärtsvikt med optimal farmakologisk behandling högre mortalitet än flertalet 

cancersjukdomar. Mortaliteten ökar i takt med svårighetsgraden på hjärtsvikten. Patienter med 

hög svårighetsgrad och patienter i NYHA-klass IV, (symtom på hjärtsvikt i vila och vid 

minsta aktivitet ökar symtomen), har en uppskattad mortalitet på 40-50 procent (Dahlström, 

2010; McMurray et al., 2012). Sjukdomsförloppet vid avancerad hjärtsvikt är också ofta 

långdraget (Brännström & Boman, 2013).     

Hjärtsvikt är en av de största orsakerna till sjukhusinläggning bland patienter över 65 år i 

västvärlden. Infektionsrelaterade sjukhusinläggningar är vanligt bland patienter med 

hjärtsvikt. Infektionerna påverkar patienternas hemodynamik, det vill säga balansen mellan 

blodtrycket och blodflödet i kroppen, vilket i sin tur leder till ökad mortalitet (Alon, Stein, 

Korenfeld & Fuchs, 2013; Strömberg, 2005).    

Diagnosen hjärtsvikt baseras på symtom, kliniska tecken samt undersökningar av hjärtat 

(Socialstyrelsen, 2008; McMurray et al., 2012). De typiska symtomen är andfåddhet, trötthet 

och perifera ödem (Mårtensson, 2012; Seongkum, Terry, Chizimuso, 2009). Symtom som är 

mindre vanliga är yrsel och aptitlöshet (Lainscak, 2011). Vid nedsatt högerkammarfunktion 

stockas blodet i venerna och vätska pressas ut i vävnaderna. Det är detta som leder till svullna 

fötter och ben hos uppegående personer, och svullnad i sätesregionen och på baksidan av 

benen hos sängliggande personer. Även tarmar och lever kan svullna och ge illamående 

(Mårtensson, 2012). 

Utredning av hjärtat 

Ekokardiografi (EKO) av hjärtat är den obligatoriska undersökningen för att diagnostisera 

hjärtsvikt. Den ger även goda mått på hjärtats systoliska hjärtfunktion. Undersökningen ger en 

bra bedömning av hjärtats funktion och struktur, hur klaffarna rör sig och hur stora hjärtats 

hålrum är (Dahlström, 2010; McMurray et al., 2012). Patienter med hjärtsvikt har ofta 

onormalt elektrokardiografi (EKG). Lungröntgen genomförs för att kunna bedöma om 

övervätskning föreligger. Lungröntgen kan även utesluta differentialdiagnoser.  

Kranskärlsröntgen, myokardskintigrafi, och arbetsprov är undersökningar som kan tillämpas 

på patienter som har hjärtsvikt med anamnes. Dessa ger misstanke om kärlkramp föreligger 

(McMurray et al, 2012; Mårtensson, 2012). Enligt Socialstyrelsen (2008) kan den 
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diagnostiska träffsäkerheten öka med hjälp av blodprovet natriuretiska peptider (BNP och 

NT-proBNP.) 

Graden av hjärtsvikt indelas i fyra klasser enligt New York Heart Association (NYHA). 

Denna indelning ger ett grovt mått på patientens allvarlighetsgrad av sin hjärtsvikt i vardagen 

och på patientens livskvalitet (McMurray et al., (2012). 

Tabell 1 Klassificering av funktionsgrad enligt McMurray et al. (2012) New York Heart 

Association (NYHA) 

Funktionsklass Symtom 

NYHA I (Mild) Hjärtsvikt utan symtom vid vanlig eller fysisk aktivitet. 

NYHA II (Mild)  Lätt hjärtsvikt vid fysisk aktivitet. Aktivitet resulterar i trötthet, 

hjärtklappning, eller dyspné. Bekväm i vila. 

NYHA III (Medelsvår)  Markant begränsning av fysisk aktivitet. Andfådd het och trötthet 

vid lätt till måttlig fysisk aktivitet. Bekväm i vila. 

NYHA IV (Svår)  Symtom på hjärtsvikt i vila. Vid minsta aktivitet ökar symtomen 

(McMurray et al., 2012). 

 

Behandling vid hjärtsvikt 

Målet för behandlingen av patienter med hjärtsvikt är att bevara patienternas kliniska stabilitet 

(Rabelo et al, 2007). Behandlingen ska enligt McMurray et al, (2012) inrikta sig på att lindra 

patienternas symtom, förbättra deras livskvalitet, förhindra progress, förlänga överlevnaden 

och minska behovet av sjukhusvård. 

Farmakologisk behandling vid hjärtsvikt 

Farmakologisk behandling av hjärtsvikt syftar på att behandla den bakomliggande etiologin 

såsom hypertoni, kranskärlssjukdom, klaffsjukdom och kardiomyopati samt att lindra symtom 

(Smith et al., 2012b; McMurray et al, (2012).  

Behandlingen styrs utefter patienternas grad av hjärtsvikt enligt NYHA-klasserna. 

Basbehandlingen vid hjärtsvikt är ACE-hämmare/ARB, betablockad och 

aldosteronantagonister (Persson, 2014). För att minska risken för biverkningar bör 

behandlingen inledas med låga doser (Mårtensson, 2012). Denna behandling har förbättrat 

kammarfunktionen, förlängt överlevnaden, minskat behovet av sjukhusvård samt förbättrat 

patienternas livskvalitet (Smith et al., 2012b). Diuretika och nitrater har en symtomlindrande 

effekt (Persson, 2014; Smith et al., 2012b). Patienter med hjärtsvikt och förmaksflimmer kan 

använda en kombination av digitalis och betablockad för att minska hjärtfrekvensen 

(Mårtensson, 2012).   
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Icke-farmakologisk behandling vid hjärtsvikt 

Patienter som har kronisk hjärtsvikt och störning i hjärtats retledningssystem kan enligt 

Socialstyrelsen (2008) erbjudas biventrikulär pacemaker. Pacemakern förbättrar hjärtats 

pumpfunktion. För patienter som har svåra arytmier eller har överlevt ett ventrikelflimmer kan 

behandling med implantable cardioverter defibrillator (ICD) vara aktuellt, enligt Mårtensson 

(2012). Enligt Smith et al. (2012b) inräknas även mekaniskt pumpstöd främst left venticular 

assist devicel (LVAD). Pumpstödet används oftast i väntan på hjärttransplantation eller till 

patienter med kontraindikationer för hjärttransplantation.  

Egenvårdsbehandling 

Egenvården omfattas av läkemedelshantering, kost- salt- och vätskerestriktion, begränsad 

alkoholkonsumtion, rökavvänjning, infektionsprofylax samt fysisk aktivitet (Atar et al., 2007; 

Lainscak, 2011; Mårtensson, 2012; Rabelo et al., 2007). Patienter som följer sin 

läkemedelsbehandling och är aktivt involverade i sin egenvård har enligt Lainscak (2011) en 

förbättrad överlevnad.    

 Att utföra egenvård handlar om ett nytt sätt att leva, att förändras som människa. Egenvård 

utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv handlar om att upprätthålla det dagliga livet där 

sjukdomen finns med (Knech, 2013). Patienterna ska få individuellt anpassad information 

angående sitt hälsotillstånd samt vilken vård och behandling som finns att erbjuda 

(Patientsäkerhetslagen, 2010:659; Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763)   

Vårdpersonalen ska ge en individuellt anpassad vård till patienter med hjärtsvikt för att öka 

deras livskvalitet. Individuellt anpassad vård har visat sig minska osäkerheten hos patienter 

med hjärtsvikt. Patienters hälsa och välbefinnande ökar när de får en högre kunskap om 

livsstilsförändringar. Patienter som upplever att de har kontroll över hjärtsvikten genom att de 

tar ansvar för sina livsstilsförändringar upplever en ökad tillfredsställelse, enligt Jeon, Kraus, 

Jowsey och Glasgow. (2010), vilket har lett till att patienterna hanterar sin egenvård bättre 

och att vårdtiderna har minskat (Dudaset et al., 2013)  

Egenvården kan förbättras genom att använda olika läromedel såsom broschyrer, datorbaserad 

utbildning och stödgrupper. Sjukvårdspersonalen bör fråga varje patient om de behöver mer 

information, eller upprepning av informationen. Dessutom bör sjukvårdspersonalen ta reda på 

om patienterna har några hinder för sin egenvård, till exempel oförmåga att läsa 

medicinetiketter och hjälpa patienterna med att tyda etiketterna (Lainscak et al., 2011).       

Vissa patienters strategi har varit att aktivt inte ta del av information, och då förstår de inte 

heller allvaret i sjukdomen (Jeon et al., 2010). I studier har det visat sig att många patienter 

med måttlig till svår hjärtsvikt är omedvetna om att de lider av hjärtsvikt. Det har visat sig att 

hela 40 procent av patienterna inte förstår vikten av daglig vägning och en tredjedel tror att 

det är bra att inta en stor mängd vätska, (Strömberg, 2005).  

Olika psykologiska faktorer kan påverka egenvården hos patienter med hjärtsvikt. Depression 

kan påverka patientens förmåga att lära och uppfatta sina symtom. Ångest kan påverka 
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patientens motivation att utföra sin egenvård. Andra faktorer för ineffektiv egenvård är 

kognitiv svikt, analfabetism och sömnstörningar (Lainscak, 2011). 

Patienters upplevelse av hjärtsvikt 

För att patienter med hjärtsvikt ska uppnå en ökad livskvalité ska de följa sin medicinering 

och anta många livsstilsförändringar. En ökad behandling kan leda till ett negativt utfall. 

Patienter upplever sin behandling som en arbetsbelastning. Arbetsbelastningen omfattar de 

krav som ställs på patienten såsom att genomgå undersökningar, ta sina läkemedel, egenvård 

till exempel motion, kost och hälsoövervakning (Gallacher, 2013). 

Vätskedrivande läkemedel leder till brådskande och frekventa toalettbesök som i sin tur leder 

till trötthet och som hindrar patienterna från att lämna sina hem. Att ta många läkemedel är 

också ett problem för många patienter, dessa patienter får lära sig att använda dosett eller 

loggböcker (Jeon et al., 2010). Många patienter har svårt för att förstå betydelsen av sin 

behandling, det har visat sig att professionell rådgivning och lättillgänglig information ökar 

följsamheten (Gallacher, 2013). 

Att leva med hjärtsvikt beskrivs som att vara fängslad i sin sjukdom (Brännström et al., 2006). 

Patienter med hjärtsvikt beskriver ofta att de lever nära döden, det vill säga att patienternas 

allmäntillstånd ofta varierar mellan att må bättre och sämre (Brännström & Boman, 2013). 

Patienterna har fysiska begränsningar såsom fysiska symtom och mindre energi (Brännström 

et al., 2006). De mest besvärande symtomen är andfåddhet, kärlkramp och trötthet. Detta 

innebär ett stort lidande för patienten, och dessa symptom har en negativ inverkan på 

patienternas livskvalitet (Seongkum, 2009).  

Jeon et al. (2010) beskriver att framförallt kvinnor med hjärtsvikt upplever oro och rädsla för 

att dö i sömnen vilket gör att de ofta är vakna under natten. Män upplever ofta rädsla för 

döden vid andnöd. Män är oftare rädda för att inte kunna utföra sitt arbete och de är mer 

negativa och pessimistiska mot sin sjukdom än kvinnor. 

Patienter med måttliga till svåra symtom rekommenderas enligt McMurray et al. (2012) ett 

vätskeintag på 1,5 – 2 liter per dag. Många patienter med svår hjärtsvikt lider av törst, det är 

en kamp att hålla sig inom vätskebegränsningen. Många patienter känner skuld när det 

överskrider restriktionerna (Brännström, 2006).  

Det är vanligt med sexuella problem hos patienter med hjärtsvikt, vilket påverkar livskvaliten 

hos patienten och deras respektive. Hjärtsviktssymtom och behandlingen som används vid 

hjärtsvikt kan orsaka sexuella problem och kan leda till att patienter själva slutar med sin 

medicinering. Läkemedel med nitroglycerin kan användas som profylax mot andnöd och 

bröstsmärta före sexuell aktivitet (Lainscak, 2011). 

Trots framsteg inom hjärtsviktsvården ökar sjukhusinläggningarna. Patienter med hjärtsvikt 

som inte följer rekommendationer för egenvård, så som begränsat vätskeintag, daglig 

viktkontroll, fysisk aktivitet och regelbunden användning av läkemedel, löper en ökad risk för 

sjukhusvård. Vårdpersonal måste fokusera på att utbilda dessa patienter så att de tidigt känner 
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igen hjärtsviktssymtomen. Det bästa läget att starta hjärtsviktsutbildningen är i sjukhusmiljö 

(Rabelo et al., 2007). 

Upplevelse av att byta avdelning 

I en studie av Field, Prinjha och Rowan (2008) framkom det att många av patienterna som 

flyttades från intensivvårdsavdelning till allmän avdelning upplevde att det fanns brister i 

kommunikationen mellan intensivvårdspersonalen och personalen på den allmänna 

avdelningen. Personalen verkade inte vara insatta i patienternas vård, vilket hade lett till 

misstag gällande till exempel medicinering, kost och omvårdnad.     

Andra patienter upplevde att det fanns skillnader på omvårdnaden. De upplevde att det tog 

längre tid att få hjälp med personlig omvårdnad och smärtlindring. Patienter kan bli 

nedstämda om de känner att deras vård inte är välplanerad på den allmänna avdelningen. 

Många patienter i studien upplevde ångest och stress på den allmänna avdelningen på grund 

av att de lämnade det som blivit en trygg miljö. Författarna föreslår att personalen på den 

allmänna avdelningen bör ingå i planeringen för patienterna som börjar bli utskrivningsklara 

från intensivvårdsavdelningen och personalen bör få information om patienternas fysiska 

begränsningar och vårdbehov (Field et al., 2008). 

Patienter som inte känner sig förberedda på att byta avdelning upplever ofta stress och oro i 

samband med överflytten. Patienter som inte får någon information inför flytten känner sig 

övergivna, medan de som blivit informerade beskriver överflytten som välplanerad. De 

patienter som varit beroende av teknisk apparatur upplever ofta en befrielse av att byta 

avdelning (Forsberg, Lindgren & Engström, 2011).  

Risker med att byta avdelning 

Att flytta patienter till andra vårdavdelningar kan innebära avbrott i vårdkontinuiteten. Detta 

ökar risken för felbehandling av patienterna, viktig patientinformation kan gå förlorad och det 

kan resultera i förlust av patienternas planerade vård och behandling (Dekker, 2013). 

Överflytten sker ofta under kvällar och nätter och patienterna får ofta ingen information i 

förväg. I studier har det framkommit att dödligheten hos patienter som vårdats på 

intensivvårdas avdelning ökar när patienter överflyttas under natten. Vissa patienter upplever 

ångest och oro i samband med överflyttningen, andra tar det hela med ro (Lin, Chaboyer & 

Wallis, 2009). 

Enligt Socialstyrelsen finns det vetenskaplig litteratur som har påvisat att vårdskador kan 

uppkomma när patienter ligger på annan avdelning än på den med specifik kompetens och 

medicinskt ansvar. Exempel på vårdrelaterade skador är felmedicinering eller otillräcklig 

smärtlindring och vid vissa tillstånd en ökad dödlighet. Patienter upplever en minskad 

nöjdhet. Personalen på avdelningen som tar emot patienten har inte alltid den specifika 

kompetensen för att kunna bedöma och tolka patientens tillstånd vilket beror på avsaknad av 

erfarenhet. Det kan leda till patientsäkerhetsrisker inom läkemedelsordinationer, 

undersökningar, behandling och kontroller. Personalen upplever en nedsatt arbetsmiljö och 
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ökad stress vilket inverkar negativt på personalens möjlighet att ge en god och professionell 

vård (Socialstyrelsen, 2012). 

I en studie av Perren, Conte, De Bitonti, Limoni & Merlani (2008) granskades dokumentation 

inför överflytt till vårdavdelning, totalt hade 62 procent av alla rapporter minst ett fel. Felen 

gällde mestadels läkemedelsordination, felaktiga diagnoser och ordinerade åtgärder. 

 

PROBLEMFPRMULERING 

 

Personer med hjärtsvikt lever enligt Brännström (2006) ofta ett begränsat liv på grund av sina 

fysiska symtom, psykiska problem, ångest och sin sociala isolering. För att kunnat få leva ett 

bra liv med ett allvarligt tillstånd krävs det att patienterna med hjärtsvikt får tillfredsställande 

vård och omsorg. 

I vetenskapliga studier har det framkommit att patienter med hjärtsvikt upplever dålig 

samverkan samt bristande kontinuitet i vården (Brännström, 2006). 

Vilken information får patienter med hjärtsvikt inför avdelningsbyte och får patienterna någon 

information på den allmänna medicinavdelningen om sitt hälsotillstånd för att kunna utföra 

egenvård och känna igen symtomen på hjärtsvikt. Vilka upplevelser har patienter med 

hjärtsvikt när de flyttar från hjärtvårdsavdelning till allmän medicinavdelning. 

Det finns få studier som belyser hur patienter som vårdas för hjärtsvikt påverkas när de blir 

förflyttade från hjärtvårdsavdelning till medicinavdelning. Det är viktigt med ökad kunskap 

inom området för att kunna förbättra vården för denna patientgrupp. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa erfarenheter och upplevelser hos patienter av att flytta från hjärtavdelning 

till medicinsk allmänavdelning vid pågående vård av hjärtsvikt. Vidare var syftet att belysa 

upplevelse och erfarenheter av vården efter flytten. 

METOD 

 

Metodval 

Författaren valde en induktiv intervjustudie för att få en djupare förståelse hos patienter som 

flyttats från hjärtvårdsavdelning till allmän medicinavdelning vid pågående vård av hjärtsvikt. 

Studien var kvalitativ och metoden för datainsamlingen var semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (Polit & Beck, 2012). Syftet med 

kvalitativ metod är att förstå, inte att förklara, och målet är att beskriva, inte att förutsäga 
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(Malterud, 2009). Den kvalitativa metoden kännetecknas genom att den är flexibel. När 

författaren samlar in kvalitativ data är inställningen att vara lyhörd och mottaglig i situationen 

med informanten, forskaren vill komma informanten nära för att kunna förstå det som ska 

undersökas (Polit & Beck, 2012). Kvalitativa intervjuer låter forskaren få en förståelse för 

informanternas perspektiv och att hitta en mening i deras erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

Urval 

Utifrån studiens syfte gjordes ett konsekutivt urval av deltagarna, vilket innebär att de 

informanter som uppfyller vissa inklusionskriterier under en viss tid och under en viss plats 

får delta (Polit & Beck, 2012). 

Inklusionskriterier för deltagandet i studien var patienter med diagnostiserad hjärtsvikt, 

patienter som flyttats från hjärtvårdsavdelning till allmän medicinavdelning. 

Exklusionskriterier var patienter med diagnostiserad demens samt patienter som inte talar 

svenska. Författaren ska inte heller ha vårdat patienterna på hjärtvårdsavdelningen. 

Datainsamling  

Datainsamlingen skedde efter att verksamhetschefen gav sitt skriftliga godkännande (bilaga 

I). Studien genomfördes på medicinavdelningar på ett sjukhus i södra Sverige.  

Patienterna identifierades via en loggbok på hjärtvårdsavdelningen. Alla patienter som skrivs 

in på hjärtvårdsavdelningen registreras med namn, personnummer och diagnos.  I loggboken 

registreras det om patienten skrivs ut från avdelningen eller till vilken avdelning eller sjukhus 

patienten överförts till. Screeningen gjordes löpande av författaren och en journalgranskning 

utfördes för att säkerställa inklusionskriterierna.  

Patienterna kontaktades personligen av författaren på den allmänna medicinavdelningen. 

Informanterna fick muntlig information om studien samt forskningspersonsinformationen 

(bilaga II). Informanterna fick själva bestämma tid för intervju och intervjun skedde på 

enskild sal eller i ett samtalsrum på avdelningen. Efter att informanterna tillfrågats 

genomfördes intervjuerna inom 24-timmar. Alla intervjuer ljud upptogs.  

Åtta informanter tillfrågades om deltagande i studien och alla åtta accepterade. Författaren 

upplevde att det fanns en mättnad efter de åtta intervjuerna. Informanter som deltog gav sitt 

samtycke och skrev under forskningspersonsinformationen. Efter muntlig och skriftlig 

information upplevde författaren att informanterna var medvetna om att intervjun var frivillig. 

Informanterna kunde när som helst avbryta intervjun utan att det skulle bli konsekvenser för 

deras vård, vilket är av betydelse ur ett forskningsetiskt perspektiv (Polit & Beck, 2012). Efter 

intervjun samtalade författaren och informanterna kring intervjun och studien. 

Den kvalitativa forskningsintervjun går ut på att förstå patientens levda vardagsvärld ur 

dennes egna perspektiv, att acceptera den ”levda sanningen”. Intervjun söker kvalitativ 

kunskap uttryckt på ett vardagligt sätt och den har inte kvantifiering som mål. Fokus ligger på 
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forskningsämnet genom öppna frågor (Kvale & Brinkmann, 2009; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med hjälp av en intervjuguide, som gav svar på 

syftet (bilaga III). Enligt Malterud (2009) ska inte guiden vara för detaljerad utan deltagaren 

ska uppmanas att förmedla sina egna erfarenheter.  Åtta semistrukturerade intervjuer 

genomfördes under januari och mars 2014. Fem män och tre kvinnor inkluderades i studien 

och intervjuades. Intervjuerna tog mellan 9 och 25 minuter, författaren transkriberade själv 

ljudinspelningarna.  

Författaren genomförde en pilotstudie för att kunna säkerställa frågorna i intervjuguiden samt 

för att testa ljudinspelningen. Pilotstudien transkriberades och valdes att inkluderas i studien 

då informantens svar passade väl in under syftet. Enligt Malterud (2009) ska all data räknas in 

i projektet, det tidiga materialet är inte mindre värdefullt, utan kan ge olika kunskaper och kan 

ge andra typer av bidrag till själva analysfasen. 

Dataanalys 

Författaren valde kvalitativ innehållsanalys som analysmetod.  Analysen fokuserar på att tolka 

texter, främst inom vårdvetenskap, humanvetenskap och beteendevetenskap (Graneheim & 

Lundman 2004; Polit & Beck, 2012). Inom omvårdnadsforskning har den kvalitativa 

innehållsanalysen använts för att tolka och granska texter som exempel utskrifter av inspelade 

intervjuer, dagböcker och observationsprotokoll. 

Ansatsen kan vara både deduktiv och induktiv. Deduktiv ansats innebär att en analys görs 

utefter en tidigare utarbetad mall eller ett schema baserat på en modell eller teori (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Författaren har valt induktiv ansats som bygger på en 

förutsättningslös analys av texter, som i författarens fall bygger på människors berättelser om 

sina upplevelser. Texten får sin mening genom läsaren och texten har inte en given mening. 

Flera tolkningar av texten är möjlig och kan vara giltig även om de är olika. Forskaren växlar 

mellan närhet och distans och blir i hög grad medskapare i forskningsprocessen. Distans till 

deltagarna kan tas genom att använda strukturerade frågeformulär vid intervjuer, genom att 

stimulera till berättande blir forskaren medskapare till texten (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

Litteraturen beskriver att fokus på innehållsanalysen är att beskriva skillnaderna och 

likheterna i textinnehållet Lundman och Hällgren Graneheim (2012); Polit och Beck (2012). 

Skillnaderna och likheterna beskrivs i form av kategorier och teman. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012)  bör författaren bestämma om analysen ska vara manifest eller 

latent. Författaren har valt manifesta innehållet som står för det textnära, synliga och 

uppenbara och beskrivs i form av kategorier. Det latenta innehållet handlar om textens 

underliggande budskap och beskrivs i form av teman och den används inte i detta arbete. 

Vid vetenskapliga metoder används etablerade begrepp (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Begrepp som användes under analysen var analysenhet, meningsenhet, kondensering, 

kod, och kategori för att belysa innehållsanalysen. 
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Analysenheten innebär samtliga intervjuer som ingått i analysen. Meningsenhet är ett 

avgränsat stycke som svarar på studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2004).  Kondensering 

innebär att själva kärnan i innehållet finns kvar fast med färre ord. De kondenserade 

meningsenheterna fick varsin kod som beskrev deras innehåll. Koder med liknande innehåll 

sammanfaller till subkategorier och subkategorierna med liknande innehåll sammanfaller till 

kategorier, (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Intervjuerna transkriberades vartefter de gjordes och lästes ett flertal gånger av författaren för 

att få en känsla av helhetsbilden. Texten gjordes lätthanterlig genom att utskilja 

meningsenheter som motsvarade studiens syfte. Meningsenheterna fördes in i en analysmatris, 

som sedan kondenserades och benämndes med koder (se tabell 2). Koderna jämfördes utifrån 

sina likheter och skillnader och grupperades i nio underkategorier och i två kategorier.  

Tabell 2. Exempel på analysarbete. 

Meningsenhet Kondenserad enhet Kod Underkategori 

De berättade inte 

varför, det fick man 

ju ta det också, det 

måste man ju göra. 

Det måste man tåla. 

Det får man ta, det 

måste man tåla 

Får man tåla Information 

Jag vill ligga på den 

avdelning som är 

lämpad för min 

sjukdom, som är 

hjärtavdelningen. Har 

man problem med 

hjärtat så borde man 

få ligga på 

hjärtavdelningen 

tycker jag. 

Har man problem 

med hjärtat så borde 

man ligga på 

hjärtvårdsavdelningen 

Problem med 

hjärtat 

Oro 

Jag vill veta vad det 

handlar om. Det är 

mycket som känns 

oklart. Jag vill veta 

vad jag ska ha 

förbehandling 

framöver 

Vill veta vad det 

handlar om och 

vilken behandling 

Oklar 

information 

Information 
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Forskningsetiska övervägande 

 

I denna studie har forskningsetiskt övervägande uppmärksammats under hela processen. 

Författaren har tagit hänsyn till de fyra huvudkraven som är informations- samtyckes- 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet.  

Informerat samtycket inhämtades muntligt och skriftligt från informanterna via 

forskningspersonsinformationen utefter vetenskapsrådets riktlinjer (www.codex.vr.se; bilaga 

II) vilket gav författaren tillstånd att använda materialet. Informerat samtycket innebär att 

informanterna får information om syftet med undersökningen och om vilka risker och fördelar 

som kan uppkomma med att delta i studien. Informerat samtycke innebär även att 

informanterna som valt att delta, deltar frivilligt och kan när som helst dra sig ur utan att det 

blir några konsekvenser för den fortsatta vården (Kvale & Brinkmann, 2009). Informanterna 

fick själva bestämma när intervjun skulle ske. 

Författaren ansåg att risken för konsekvenser eller lidande för informanterna var mycket liten. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att författaren måste bedöma konsekvenserna för 

informanterna, enligt etiska principen ska författaren se till att informanterna lider så lite 

skada som möjligt. Efter intervjun erbjöds informanterna samtal både från författaren och från 

den patientansvarige sjuksköterskan på avdelningen i fall de hade frågor angående studien 

eller om de blivit emotionellt påverkade. 

Enligt konfidentialitetskravet fick informanterna information om att varken namn eller 

personnummer kommer att kunna anknytas till studien. Deras uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att deltagarnas identitet inte kommer att avslöjas i studien (Kvale 

& Brinkmann, 2009).  

Informanterna informerades om att intervjun skulle spelas in på ljudband och att materialet 

skulle förvaras inlåst, endast författaren hade tillgång till materialet. Personuppgifterna 

behandlades utefter personuppgiftslagen SFS (1998:204). Personuppgifter insamlades endast 

för det berättigande ändamålet och som var relevant för studien, utefter nyttjandekravet. När 

studien blivit godkänd kommer allt material att förstöras såsom ljudinspelningar samt 

utskrivna intervjuer. Enligt SFS (1998:204) ska personuppgifter inte användas längre än vad 

som är nödvändigt.  

Enhetscheferna fick muntlig information om studien och verksamhetschefen för sjukhuset har 

skriftligen godkänt studien (bilaga I). Författaren har inte ansökt om etisk prövning då studien 

endast är ett studentarbete på avancerad nivå. Informanterna informerades om att resultatet i 

studien presenterades som en uppsats på högskolan. Författaren informerade informanterna att 

de kunde ta kontakt med författaren för att få muntlig information om studiens resultat.  

http://www.codex.vr.se/
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RESULTAT 

 

Syftet med arbetet var att undersöka upplevelsen av att flytta från hjärtvårdsavdelning till 

allmän medicinavdelning, hos patienter med hjärtsvikt. Genom innehållsanalysen av de åtta 

intervjuerna framkom det två kategorier samt nio underkategorier. De två kategorierna var 

Upplevelser av att byta avdelning och Professionell vård. Underkategorierna Acceptans, Oro, 

Besvikelse, Glädje, Information inför bytet till den allmänna medicinavdelningen, God vård, 

Bemötande, Hjärtsviktsinformation på medicinavdelning, och Upplevelse av 

hjärtsviktsinformation.  

Upplevelser av att byta avdelning 

Resultatet visade stor variation på informanternas upplevelse av att byta vårdavdelning. De 

flesta informanter accepterade och förstod varför de skulle byta vårdavdelning. Några 

informanter kände oro och besvikelse inför flytten till allmän vårdavdelning, ett fåtal 

informanter kände glädje. 

Acceptans                       

De flesta informanterna accepterade att de skulle flytta till den allmänna medicinavdelningen, 

de förstod varför de måste flytta. Ett par informanter upplevde att flytten inte påverkade dem 

de tog det inte så allvarligt, det spelade inte så stor roll. Flertalet informanter beskrev att de 

inte var positiva till flytten, de önskade att de fått stanna kvar på hjärtvårdsavdelningen. 

Informanter berättade att de vande sig snabbt vid den nya vårdavdelningen, fast det hade varit 

bättre att få ha slutvårdats på hjärtvårdsavdelningen och sedan fått åka direkt hem.  

”Eh, det är klar att man inte tycker att det är så roligt att bli flyttad från en avdelning till en 

annan men man måste ju förstå dem också” 

”Jag förstår varför man måste flytta ut. Det är inget som ni kan hjälpa”.  

Oro                      

Det framkom att några av informanterna upplevde att det var påfrestande att byta avdelning, 

de upplevde att det skapade oro och osäkerhet. Informanterna beskrev att de vant sig vid den 

avdelning som de hade varit på och att byta avdelning blev för mycket nytt, det blev mycket 

att ta in. Ovetskapen om hur det skulle komma att bli på den nya avdelningen skapade tankar 

och frågor. Frågorna kunde handla om vem de skulle få dela rum med och om de skulle kunna 

sova ostört.  

”Ja det negativa kan vara att man inte vet vad som händer på den nya avdelningen, eller 

hurdant det blir, vad det är för patienter som ligger vid sidan om. Det är ju det många gånger 

att man vet inte hurdant man kommer att sova på natten” 

Några informanter upplevde förtroende för hjärtvårdsavdelningen som de vårdades på och 

ville vara kvar då de uppfattade att det var det bästa för dem då de hade problem med hjärtat. 
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Att flytta till en avdelning som inte var inriktad på hjärtsjukvård gav uttryck i oro. Flera 

informanter beskrev att de ville stanna för de trivdes med personalen på den avdelning de 

flyttats från. 

”Jag vill ligga på den vårdavdelning som är lämpad för min sjukdom, som är 

hjärtavdelningen. Har man problem med hjärtat så borde man få ligga på hjärtavdelningen 

tycker jag” 

En informant upplevde inte själv någon oro av att byta vårdavdelning. Informanten berättade 

att hans hustru blivit väldigt orolig när han flyttade, hon var mycket orolig över makens 

hjärta.  

Besvikelse                       

En av informanterna beskrev flytten till medicinavdelningen som det värsta som hon upplevt. 

Informanten hade under intervjun blivit flyttad från hjärtvårdsavdelningen, till avdelning X, 

från avdelning X till hjärtvårdsavdelningen och till sist från hjärtvårdsavdelningen till 

avdelning Y. Informanten upplevde att hon blivit mycket sämre under vården tiden hon var 

mycket nedstämd och djupt besviken på vården. 

”Men detta har varit det värsta som jag någonsin har varit med om det måste jag säga. Det 

måste jag säga att bli hunsad omkring, flyttas omkring” 

 

”På medicinavdelningen fick jag denna hemska förkylning och influensa så jag kan inte 

känna något positivt. Komma till sjukhus och bara bli sämre och sämre. Det är en väldigt 

sorgesam berättelse.” 

Glädje                     

Två informanter upplevde flytten som mycket glädjande. De beskrev att de känt sig bundna 

och inlåst på hjärtvårdsavdelningen på grund av hjärtövervakningen. På 

hjärtvårdsavdelningen fick de inte lämna avdelningen och de upplevde att de inte fick göra 

som de ville. Nu kände de sig fria, de kunde gå och göra som de ville. Friheten att kunna gå ut 

och röka, friheten att kunna få prata i sin mobiltelefon utan att störa övervakningen. 

”Jag blev friare, friheten är värd mycket, att kunna röra sig som man vill” 

”Här får jag använda mobiltelefonen och det var positivt”  

Professionell vård 

De flesta informanterna upplevde att personalen var professionell och att hjärtsviktsvården var 

god både på hjärtvårdsavdelningen och på den allmän medicinavdelning. Informanterna 

upplevde att de blev väl bemötta och att de utvecklat en fin relation till personalen. Det 

framkom i resultatet att det fanns brister på information inför avdelningsbyte samt bristande 

hjärtsviktsinformation både på hjärtvårdsavdelningen och på den allmänna 

medicinavdelningen. Informanter upplevde bristande information angående sin egenvård och 

sitt hälsotillstånd. 
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God vård               

Flertalet informanter var mycket nöjda med hjärtsviktsvården, de upplevde att deras 

hälsotillstånd blivit bättre både på hjärtvårdsavdelningen och på den allmänna 

medicinavdelningen. Informanter upplevde ingen skillnad på vården och att vården var 

likvärdig på de olika avdelningarna. Informanterna upplevde att personalen var professionell, 

kunnig och väl insatt i deras vård av hjärtsvikt. De flesta informanter tyckte att personalen 

gjorde så gott de kunde och att det inte hade gjorts några misstag under vårdtiden.  

Informanterna upplevde att det var mycket positivt att de fick genomgå undersökningar och 

blev ordinerade nya läkemedel. 

Överlag kände informanterna stort stöd och förtroende för personalen, det framkom ett par 

undantag. Förtroende brast hos en av informanterna när läkaren ordinerade vätskedrivande 

behandling på kvällen, informanten tyckte att läkaren borde veta hur länge effekten verkar. 

Informanten tog upp den vätskedrivande behandlingen ett flertal gånger under intervjun. 

”Det är ju det här med läkarna, de bör veta hur lång tid det tar innan vätskedrivandet verkar 

och hur länge det håller i. Annars har jag varit nöjd. De är väldigt duktiga.” 

En informant tyckte att han hade fått god vård både på hjärtvårdsavdelningen och på den 

allmänna medicinavdelningen. Han önskade att han hade fått vara kvar på 

hjärtvårdsavdelningen då han ansåg att patienter ska vårdas på den avdelning som är lämpad 

för deras sjukdom. 

”Jag är nöjd med vården, jag tycker att de som vårdat mig har varit mycket professionella 

och varit snälla och omhändertagande” 

Bemötande                      

Det framkom under analysen att de flesta informanter upplevde att de hade fått ett fint 

bemötande och att de hade etablerat en god relation till personalen både på 

hjärtvårdsavdelningen och på den allmänna medicinavdelningen.   

Informanter berättade om brister i bemötandet. En informant upplevde brister i samband med 

flytten till den allmänna medicinavdelningen. Informanten fick ingen information inför 

flytten. Informanten upplevde att personalen klagade på att hon hade för mycket saker med 

sig, vilket informanten inte själv tyckte. 

”De satte mig i en rullstol och lastade på mig alla mina grejor och så körde de mig hit upp. 

Jag känner att detta är vedervärdigt” 

En annan informant fick vätskedrivande behandling i dagrummet på den allmänna 

medicinavdelningen, informanten hann inte ut till toaletten i tid. Informanten upplevde att 

undersköterskan blev mycket arg och sur. Undersköterskan tyckte att informanten skulle ringa 

på larmet, informanten menade att effekten av läkemedelet var så snabb att det blev problem 

att hinna till toaletten i tid.  

”Hon fick hjälpa mig att byta alltihop och hon var rätt sur. Jag gillade inte att hon var 

vresig” 
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Patient information inför bytet till den allmänna                                        

Det var oftast sjuksköterskan som berättade för informanterna att det skulle byta avdelning, 

vid ett tillfälle var det en läkare och vid ett tillfälle var det en undersköterska. Hälften av 

informanter fick ingen information om varför de skulle byta avdelning. De fick endast 

information om vilken avdelning de skulle flytta till. Någon informant frågade varför han 

skulle flyttas och fick till svar att det skulle komma en ny patient. Övriga informanter fick 

information om att det rådde platsbrist för patienter som var sämre än informanterna och som 

behövde hjärtövervakning. 

Fyra informanter fick information i god tid före flytten till den allmänna medicinavdelningen 

och fyra informanter fick besked precis före flytten. Alla informanter flyttades under 

eftermiddag eller tidig kväll. 

”Det finns inte plats här så nu måste du flytta. Och jag kan inget göra, det är fruktansvärt” 

”De berättade inte varför, det fick man ju ta det också, det måste man ju göra. Det måste man 

tåla” 

Hjärtsviktsinformation på medicinavdelning                    

De flesta informanter upplevde att de inte hade fått någon, eller bristfällig, 

hjärtsviktsinformation på den allmänna medicinavdelningen.  En informant tyckte att han 

hade fått god information på hjärtvårdsavdelningen och var nöjda med det.  

”Jag vet inte om jag saknar någon information. Jag tycker att jag fick rätt bra information på 

förra avdelningen någon övrig info har jag inte fått” 

De informanter som upplevde att de inte hade fått någon information berättade att mycket var 

oklart, de ville veta vad de skulle ha för behandling och vad de behandlades för. Det fanns 

även informanter som upplevde att de inte hade fått någon hjärtsviktsinformation vare sig på 

hjärtvårdsavdelningen eller på den allmänna medicinavdelningen. En informant var inte 

medveten om att hon hade hjärtsvikt men hon ville gärna ha en pacemaker. 

”Jag vill veta vad det handlar om. Det är mycket som jag känner som är oklart. Jag vill veta 

vad jag ska ha förbehandling framöver” 

Upplevelse av hjärtsviktsinformation             

Överlag var informanterna nöjda med informationen men det framkom att ett fåtal 

informanter upplevde bristande information angående egenvård och hälsotillstånd. De 

upplevde att personalen undanhållit information angående deras hälsotillstånd. En informant 

upplevde att han ofta mådde mycket dåligt, han upplevde andningsbesvär och tvingades ofta 

sitta i sin fåtölj under nätterna. På grund av sina symtom trodde informanten att läkarna 

undanhöll information angående hans hälsotillstånd. Han tyckte att det var jobbigt att åka 

ambulans titt som tätt.  

”Jag vet egentligen inte om de talar sanning, om det är något allvarligt eller det är jag inte 

säker på. Om det är något de håller tyst med” 
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Informanterna upplevde att de ofta fick söka vård och att uppföljningen var bristfällig. En 

annan informant berättade att han hade haft diagnosen hjärtsvikt i tre år och inte förrän nu 

hade han fått träffa en kardiolog. Han hade vårdats på grund av sin hjärtsvikt på allmän 

medicinavdelning några gånger och han beskrev vården som ”rena soppan”. 

”Nu har jag en kur med mycket vätskedrivande och jag har gått ner i vikt. Det de har gjort nu 

har ju inte gjort ont”. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metodval 

I samråd med handledaren valde författaren som metod en intervjustudie med kvalitativ ansats 

för att uppnå studiens syfte.  

Syftet bestod av att undersöka erfarenheter och upplevelser av att flytta från 

hjärtvårdsavdelning till allmän medicinavdelning, hos patienter med hjärtsvikt. Kvalitativ 

metod lämpar sig väl då forskaren är intresserad av att belysa informanternas känslor och 

upplevelser (Kvale & Brinkman, 2009). Det fanns skillnader och likheter i upplevelsen hos 

informanterna och studien analyserades med kvalitativa innehållsanalysen. Analysen används 

för att kunna identifiera just skillnader och likheter enligt Lundman och Hällgren Graneheim, 

(2012). Innehållsanalysen är vanlig inom omvårdnadsforskning och lämpar sig väl när stora 

mängder skriftlig data ska analyseras, såsom transkriberade intervjuer (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Urval               

Urvalet av informanterna var konsekutivt, vilket innebär att informanter som uppfyllde 

inklusionskriterierna under januari och mars 2014 fick förfrågan att delta i studien. Urvalet 

gjordes löpande av författaren, inga informanter missades då författaren ofta checkade av 

loggboken. Författaren hade själv ansvarat för tre av informanterna, vilket innebar bortfall.  

Författaren bör analysera och diskutera hur ett bortfall kan ha påverkat studiens resultat 

(Forsberg & Wengström, 2013). Inklusionskriterierna var informanter som var diagnostiserad 

med hjärtsvikt, som flyttats från hjärtvårdsavdelning till allmän medicinavdelning. Önskemål 

från författaren var att informanterna skulle ha varierande ålder och att både män och kvinnor 

skulle ingå i studien. Deltagarna som tillfrågades gav god spridning gällande ålder och kön. 

Strategi för val av informanter har betydelse för studieresultatets giltighet. Den kvalitativa 

innehållsanalysen syftar på att beskriva olikheter mellan kön och ålder för att få olika 

erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Strategier för val av informanterna 

identifierades via en loggbok och en journalgranskning gjordes för att säkerställa 

inklusionskriterierna för att få rätt patientpopulation.  

Datainsamling                      

Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer som genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide. Kompletterade följdfrågor ställdes vid behov under intervjuerna för att 
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förtydliga och för att få utförligare svar. Författaren ansåg att intervjuguiden var bra och att 

informanterna gavs möjlighet att själva beskriva sina upplevelser och erfarenheter av att byta 

vårdavdelning. Informationen som framkom var riklig och varierande, vilket författaren 

eftersträvade. Intervjuerna genomfördes på sjukhuset, antingen i samtalsrum eller på enskild 

sal för att skapa en lugn miljö för informanterna. Författaren upplevde att de flesta 

informanter var avslappnade och kunde berätta obehindrat om sina erfarenheter och 

upplevelser av att byta vårdavdelning.  

Informanter tillfrågades löpande utefter att de uppfyllde inklusionskriterierna totalt 

tillfrågades åtta informanter om att delta i studien och alla åtta valde att delta. Studiens 

trovärdighet påverkas inte av antalet informanter utan av kvalitén på intervjuerna (Polit & 

Beck, 2012).  Författaren ansåg att de åtta informanter som tillfrågades uppfyllde 

inklusionskriterierna som gav svar på syftet. Ålderspridningen var mellan 63 och 89, vilket 

författaren ansåg var en bra spridning, och det fanns en bra variation mellan män och kvinnor. 

Intervjuerna varade mellan 9 och 25 minuter.  

En pilotstudie gjordes för att undersöka intervjuguidens validitet. Enligt Kvale och Brinkman 

(2009) stärks validiteten om våra observationer speglar de fenomen som intresserar oss. 

Författaren ansåg att intervjuguiden fungerade bra och svarade på syftet.  

De första två intervjuerna var korta vilket förmodligen berodde på att intervjuaren inte hade så 

stor vana. Med tiden ökade vanan och intervjuerna blev längre. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är nutida intervjuer ofta långa och innehåller tomt prat. En kort intervju kan hålla hög 

kvalitet som är rik på meningar. I samband med transkriberingen av intervjuerna insåg 

författaren att frågorna under intervjun i vissa fall ställdes för snabbt och att informanterna 

kanske inte fick möjlighet att tala fritt. Författaren upplevde att även de kortare intervjuerna 

var innehållsrika. 

Vid ett tillfälle var författaren arbetsklädd. Författaren upplevde att arbetskläderna påverkade 

intervjun, informanten ställde många frågor rörande sitt hälsotillstånd.  Frågorna besvarades 

till viss del före intervjun.  Det kan som forskande sjuksköterska vara svårt att skilja på 

yrkesrollen och forskarrollen.  

Författaren har inte själv haft medicinskt ansvar för informanterna men en del informanter 

kände igen författaren då författaren arbetar på avdelningen där informanterna vårdats. Detta 

kan ha gjort att informanterna har haft svårt för att tacka nej till att medverka i studien. 

Författaren ansåg att risken var låg då intervjun hölls på en annan avdelning och författaren 

förtydligade om rätten att tacka nej. Alla informanter var positiva till att delta i studien och 

författaren upplevde inte något maktövertag. Författaren var medveten om att det råder ett 

maktförhållande i den kvalitativa forskningsintervjun. Författaren har den vetenskapliga 

kompetensen, intervjun är enkelriktad och det är författaren som bestämmer intervjuämne 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Författaren arbetar på en hjärtvårdsavdelning och ansvarar ofta för patienter med hjärtsvikt. 

Detta innebär att författaren har en förförståelse för patienter med hjärtsvikt. En förförståelse 

och förkunskap för patientgruppen kan påverka resultatet. Enligt Lundman och Hällgren 
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Graneheim (2012) inräknas teoretisk kunskap, erfarenheter och förutfattade meningar under 

förförståelse. Förförståelsen kan vara ett hinder i forskningsprocessen genom saknad av 

öppenhet inför det som informanterna berättar (Polit & Beck, 2012).  Författare var väl 

medveten om sin förförståelse. Genom förförståelsen var författaren väl insatt i patienter med 

hjärtsvikt och deras vård och behandling, vilket upplevdes som positiv i samband med 

intervjuerna. 

Dataanalys                      

Transkriberingen av ljudinspelningarna gjordes av författaren i nära anslutning till 

intervjuerna. Efter transkriberingen påbörjades analysfasen. Författaren läste texterna ett 

flertal gånger för att sedan kondensera och kategorisera. Författarens förförståelse kan ha 

inverkat på analysen och för att minska risken har analysprocessen diskuterats med 

handledaren under processens gång. 

Olika kondenseringar och kategorier provades mot varandra innan författaren slutligen 

bestämde sig för slutgiltiga resultatet. Teman uteslöts på grund av att innehållsanalysen hade 

ett manifest perspektiv, fokus låg på det som framkom under intervjuerna och inte på att tolka 

den underliggande meningen (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) är det författaren som väljer hur resultatet ska presenteras beroende på 

syftet med studien.  

Flera patienter på hjärtvårdsavdelningen drabbades av influensa under februari och mars 2014 

vilket påverkade tillgängligheten av informanter då ett större antal patienter 

färdigbehandlades på avdelningen. I väntan på informanter valde författaren att påbörja 

dataanalysen när två intervjuer kvarstod. Det kan ha varit en nackdel, författaren kan ha haft 

dataanalysen i tanken under de kvarvarande intervjuerna. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) kan detta beslut ha påverkat studiens tillförlitlighet.  

Kort efter att intervjuerna genomförts fick författaren besked om att två av informanterna 

hastigt avlidit. Detta kan ha påverkad dataanalysen då författaren hade en klar och tydlig bild 

av just dessa informanter under analysprocessen. 

Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet                       

Tillförlitlighet innebär att forskaren noggrant verifierar sina ställningstagande genom hela 

arbetets gång och att forskaren använder rätt metod för att utföra studien (Granskär och 

Höglund-Nielsen, 2012; Polit & Beck, 2012).  Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär 

tillförlitligheten att forskaren ska ställa sig frågan om forskningsresultat kan reproduceras vid 

andra tidpunkter och av andra forskare och om resultatet blir det samma.    

För att säkerställa studiens tillförlitlighet ska författaren noggrant styrka sina 

ställningstagande under hela arbetets gång (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Författaren har noggrant analyserat varje steg i analysarbetet. Handledaren har tagit del av 

intervjuer och analysarbetet vilket har ökat trovärdigheten. Citat har användes från alla 

informanter för att stärka resultatet. Enligt Graneheim och Lundman (2004)  stärks 

trovärdighet av citat.  
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Resultaten ska värderas utifrån om de är trovärdiga, tillförlitliga och meningsfulla för de 

förhållanden forskaren gör anspråk på att belysa (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). 

Forskningsresultaten ska vara så trovärdiga som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004). Ett 

trovärdigt resultat har att göra med om författarens tolkningar är trovärdiga i förhållande till 

de beskrivningar som utgör själva underlaget för tolkningarna (Granskär och Höglund-

Nielsen, 2012). Forskaren ska enligt Graneheim och Lundman (2004) ha valt rätt metod och 

tillvägagångssätt för insamling av data. Att välja patienter med olika erfarenheter ökar 

trovärdigheten. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) syftar innehållsanalysen på 

att beskriva variationer. Därför ska både män och kvinnor samt olika åldersgrupper inkluderas 

för att öka möjligheterna för att få ämnet belyst utifrån olika erfarenheter.                          

Under arbetets gång ska forskaren enligt Kvale och Brinkman (2009) anlägga en kritisk syn 

på sin analys. Forskaren ska beskriva sitt perspektiv på det undersökta ämnet och de 

kontroller som forskaren har gjort för att motverka felaktig tolkning. Enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012) innebär trovärdighet även om hur överförbart resultatet är. 

Överförbarheten innebär i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra situationer 

eller grupper, (Polit & Beck, 2006), i detta fall andra patienter som överförs från 

hjärtvårdsavdelning till allmän medicinavdelning. Författaren har gjort en noggrann 

beskrivning av urval, deltagare, datainsamling och analys. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim, (2012) är det upp till läsaren att avgöra om studiens resultat är överförbart. 

Överförbarhet avser i vilken utsträckning resultatet kan överföras och tillämpas på andra 

grupper och miljöer (Polit & Beck, 2012). Forskaren kan komma med förslag på 

överförbarhet. Ett starkt resultat samt lämpliga citat från intervjuer kan öka överförbarheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom det att de flesta informanter accepterade överflytt till annan 

vårdavdelning vid pågående vård av hjärtsvikt. Många informanter upplevde bristande 

information angående hjärtsvikt och sitt hälsotillstånd i samband med överflytten. Resultatet 

påvisade att det finns risker med att byta vårdavdelning, risker för felbehandling samt 

vårdrelaterade infektioner, som i värsta fall kan leda till mortalitet (Dekker, 2013; 

Socialstyrelsen, 2012). 

Författaren bar på en förutfattad mening gällande patienter som tvingas byta vårdavdelning på 

grund av platsbrist, personalbrist eller ökad efterfrågan på hjärtvårdsplatser. Författaren 

trodde inte att patienterna skulle ha så stor förståelse och acceptans till att byta vårdavdelning. 

Författaren har valt att diskutera de mest framträdande delarna av resultatet. Kategorierna 

samt vissa underkategorier ingår i resultatdiskussionen. 

Resultatet visade att de flesta informanter accepterade och förstod varför de blev flyttade till 

en allmän vårdavdelning. I resultatet framkom det att endast en informant inte accepterade 

flytten. Informanten fick ingen information inför flytten och flytten skedde omgående. 

Informanten kände stor besvikelse. Det framkom i studien av Forsberg et al. (2011)  att 

patienter önskat att de blivit bättre förberedda inför kommande flytt till allmän vårdavdelning. 

För övrigt så visade resultatet att det inte verkade vara någon direkt skillnad på 
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informanternas acceptans till att byta vårdavdelning hos de informanter som fick god tid på 

sig att förbereda sig inför flytten, som hos de informanter vilka flyttades omgående. 

Det framkom i resultatet att ett fåtal informanter kände glädje och var positiva till att byta 

vårdavdelning. Även i tidigare studier har det framkommit att patienter upplever överflyttning 

som något positivt (Forsberg et al., 2011; Strahan & Brown, 2005). Informanterna hade känt 

sig bundna och inlåsta på hjärtvårdsavdelningen på grund av hjärtövervakning. De beskrev att 

de inte kunde röra sig fritt, att friheten är viktig. Tidigare studie har påvisat att patienter som 

är bundna till övervakning kan bli fysiskt påverkade av vårdmiljön (Fredriksen & Ringsberg, 

2007). Patienter känner ofta en befrielse över att bli av med övervakningen (Forsberg et al, 

2011). Författaren har upplevt att patienter som mår väl ofta känner sig låsta på grund av 

hjärtövervakningen. Patienter som röker kan bli arga och irriterade över att inte få lämna 

avdelningen, en del försöker ta tillfället i akt och sluta.  

Några av informanterna gav uttryck för oro, ett par av informanterna kände en ovisshet och 

osäkerhet för vad som skulle komma. Någon informant önskade att få vårdas på den 

avdelning som var lämpad för hans sjukdom. Det är inte ovanligt att patienter har negativa 

upplevelser av överflyttningen i form av oro (Forsberg et al., 2011). Patienter beskrev att de 

upplevde oro över vad som väntade på den allmänna vårdavdelningen.  En av informanterna 

upplevde inte själv någon oro, däremot så hade hans hustru blivit mycket orolig. I tidigare 

studier har det framkommit att patienter som flyttats saknade information om vad som skulle 

ske, och att de önskade att flytten vore bättre planerad (Forsberg et al., 2011; Lin, Chaboyer & 

Wallis, 2009). 

Patienter kan känna oro över själva förflyttningsprocessen och vissa kan känna oro över 

vårdkvaliten på den allmänna avdelningen ska stämma överens med deras vårdbehov (Strahan 

& Brown, 2004). En del patienter som vårdas på hjärtvårdsavdelningen känner trygghet över 

att vara hjärtövervakade. De upplever oro över att bli av med övervakningen i samband med 

överföring. För att öka patienternas trygghet kan övervakningen tas bort så fort patienten blir 

prioriterad till allmän vårdavdelning.  

På sjukhuset där studien genomfördes har ledningen på grund av sparkrav, valt att dra ner på 

vårdplatser, vilket innebär att patienter ibland tvingas flytta fyra till fem gånger. Detta är en 

risk för patientsäkerheten, och vårdtiden blir oftare längre för patienterna. I studien av Perren 

et al., (2008) upptäcktes många fel i samband med överflytt framförallt gällande 

läkemedelsordinationer, ordinerade åtgärder och felaktiga diagnoser. 

En av informanterna tvingades byta vårdavdelning ett flertal gånger och informanten var djupt 

besviken, patienten beskrev händelserna som den värsta patienten varit med om. Patienten 

sökte för bröstsmärta, det var fullt på hemortsjukhuset och patienten fick åka ambulans till ett 

närliggande sjukhus. Patienten vårdades på två olika avdelningar innan patienten kunde 

överföras till hemortssjukhuset. Efter att ha flyttat från hjärtvårdsavdelningen till allmän 

medicinavdelning fick patienten influensa, ett snabbt förmaksflimmer och symtom givande 

hjärtsvikt. Patienten flyttades till hjärtvårdsavdelningen och isolerades. Efter isoleringen 

flyttades informanten till en annan medicinavdelning där intervjun hölls. 
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Författaren arbetade kvällen då informanten lämnade hjärtvårdsavdelningen och informanten 

satt med händerna över ansiktet. Informanten berättade under intervjun att efter överföringen 

till den allmänna medicinavdelningen så fanns det ingen ledig säng, klockan var då sju på 

kvällen. Enligt Socialstyrelsen (2012) finns det en minskad nöjdhet hos patienter som tvingas 

byta avdelning. Patienterna löper större risk att drabbas av vårdrelaterade infektioner, 

försenad behandling eller medicinering samt att patienterna löper en högre risk för ökad 

dödlighet för vissa tillstånd.  

Flertalet informanter kände stort stöd och förtroende för personalen. Informanterna upplevde 

att de fick god hjärtsviktsvård och ett professionell omhändertagande. Flertalet informanter 

inkom akut till sjukhuset och fick akut behandling av sin hjärtsvikt, en behandling som hjälper 

för stunden. Informanterna blev snabbt bättre och upplevde behandlingen som god. 

Informanterna upplevde att deras hälsa blivit bättre. De flesta informanter upplevde att vården 

var likvärdig på hjärtvårdsavdelningen och på den allmänna vårdavdelningen. I en tidigare 

studie upplevde informanter brister i omvårdnad och stöd. De upplevde även brister i 

kommunikationen mellan personalen som lett till misstag (Field et al., 2008).  

Några informanter upplevde bristande information angående egenvård och hälsotillstånd. 

Författaren upplever att personalen ofta ger råd för stunden, exempel gällande kommande 

undersökningar och vätskerestriktion på avdelningen. Patienter uttrycker ofta ett missnöje på 

grund av otillräcklig eller obegriplig information, patienter upplever även att de inte får vara 

delaktiga i beslut gällande sin sjukdom (Klang – Söderkvist, 2013). 

Läkarna som arbetar på hjärtvårdsavdelningen har ofta en förutsedd plan för patienten och det 

är sällan patienterna blir delaktiga i sin vård och behandling, som de enligt lag skall vara 

(Patientsäkerhetslagen, 2010:659; Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763). 

Under intervjun framkom det att ett fåtal informanter upplevde att personal hade undanhållit 

information angående deras hälsotillstånd. På grund av sina symtom så som andningsbesvär 

fick informanterna ofta söka vård och de upplevde brister i uppföljningen. Enligt Jeon et al., 

(2010) leder bristande kunskap och förståelse till olämplig egenvård och framkallar ångest 

och frustration hos patienterna. En del patienter tar aktivt avstånd från given information och 

är då inte medvetna om allvaret i sjukdomen.  

Under intervjuer framkom det att informanter upplevde att de fått bristande 

hjärtsviktsinformation vilket kan påverkad följsamheten hos informanterna, de förstod inte att 

de svullna benen och andfåddheten ökade när de inte tog sin vätskedrivande behandling. En 

av informanterna upplevde att det var sjukvårdens fel att han mådde dåligt. En annan 

informant beskrev att andningsbesvären gjorde att han allt oftare fick åka ambulans till 

akutvårdsavdelningen. Enligt Hansson – Scherman (2013) är det vanligt att patienter inte 

följer de råd som de får inom hälso- och sjukvården. En av orsakerna kan vara att patienterna 

har ett normaliserande förhållningssätt vilket innebär att sjukdomsbesvären uppfattas som 

normala. Patienterna anpassar sitt liv utefter sina sjukdomsbesvär.  

Bristande följsamhet kan även bero på att patienter som mår bra inte känner något behov av 

att följa sin egenvård, vilket ökar deras livskvalité. Patienter med högre ålder har en högre 
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följsamhet, vilket kan bero på att de har haft hjärtsvikt under en längre tid och är medvetna 

om att egenvården gör att de mår bättre (Peters- Klim et al., 2013) Det kan vara så att äldre 

personer i högre grad följer det doktorn säger, vilket leder till ökad följsamhet. 

Informanterna var i stort sett nöjda med bemötandet både på hjärtvårdsavdelningen och den 

allmänna avdelningen. Det framkom att ett fåtal informanter hade upplevt brister i bemötande, 

dels inför överflytt till allmän vårdavdelning och även under tiden på den allmänna 

vårdavdelningen. I studiens resultat framkom att en av informanterna upplevde bristande 

bemötande i samband med toalettbesök. En liknande upplevelser beskrivs i en studie av Field 

et al. (2008) där informanter upplever att vårdpersonalen på den allmänna avdelningen 

verkade vara ovilliga att hjälpa särskilt när det gällde hjälp av tvätt och toalettbesök. Flera av 

informanterna kände sig utsatta på grund av detta. 

De flesta informanter upplevde att de inte hade fått någon information kring hjärtsvikt, 

behandling och egenvård. En av informanterna upplevde att personalen verkade var kunnig 

inom området hjärtsvikt men att hon inte hade fått någon hjärtsviktsinformation.     

Information som patienter med hjärtsvikt behöver är information angående behandling och 

egenvård, för att kunna vidta åtgärder som på sikt leder till minskat lidande, återinläggningar 

och mortalitet (Lainscak, 2011).  

Några informanter upplevde att de fått information om hjärtsvikt och behandling på 

hjärtvårdsavdelningen, de flesta informanter upplevde att de inte hade fått någon information 

angående hjärtsvikt på den allmänna medicinavdelningen. Riskfaktorerna för återinläggning 

är dålig kunskap och bristande följsamhet. Dagarna efter återhämtning är ett perfekt läge för 

att starta egenvårdsutbildning. Då har patienterna symtomen på hjärtsvikt färskt i minnet och 

de kan användas för att nå dess mål (Rabelo et al., 2007). Författaren har själv upplevt att 

patienterna ställer frågor och kring sin diagnos och behandling i samband med återinläggning. 

Patienterna verkar då vara öppna och mottagliga för den information de får. 

Några informanter kände sig osäkra och ville ha bättre information gällande den medicinska 

behandlingen. I en tidigare studie har det framkommit att många patienter med hjärtsvikt får 

bristande information gällande läkemedel samt om undersökningar som patienterna 

genomgått för sin hjärtsvikt (Gallacher et al., 2011) 

Författaren överraskades av att många informanter hade stora kunskapsbrister gällande 

hjärtsvikt, läkemedelshantering och egenvård. Informanterna som ingick i studien var inte 

nydiagnostiserade med hjärtsvikt. Någon informant var inte medveten att hon hade diagnosen 

hjärtsvikt, dock var informanten mycket nöjd med sin vård.  

Patienter med hjärtsvikt har stora kunskapsluckor trots given information. Vad detta beror på 

är oklart men några orsaker kan vara att patienter tvingas byta vårdavdelning, bristfällig 

uppföljning i samband med utskrivning eller att utbildning av hjärtsvikt inte påbörjas till 

patienter och anhöriga när de vårdas på sjukhuset.  
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Slutsats 

 

Många av patienterna med hjärtsvikt beskrev att de hade en förståelse till att de måste byta 

vårdavdelning och de flesta accepterade överflytten till allmän avdelning. Några patienter 

kände oro och brist på kontroll inför flytt till allmän vårdavdelning, vilket kan öka 

patienternas lidande.  I vissa fall förekom det brister i informationen till patienten före 

överföringen. Några informanter tvingades flytta omgående utan information och förberedelse 

vilket också kan öka patientens oro och lidande. Individuellt anpassad information och 

förberedelse i god tid kan bidra till att överflyttningsprocessen genomförs på ett bra sätt. Det 

förekom brister i hjärtsviktsinformationen på medicinavdelningen, vilket kan leda till 

bristande kunskaper i egenvård, vilket ökar risken för återinläggningar.  

 

Fortsatt forskning 

Det är viktigt med fortsatt forskning inom ämnet för att öka patientsäkerheten och minska oro 

och ångest hos patienter med hjärtsvikt i samband med överflyttning till annan vårdenhet. Hur 

ska personalen på hjärtvårdsavdelningen på bästa sätt förbereda patienterna? 

Det är viktigt att kartlägga var de kunskapsmässiga bristerna finns hos patienter med 

hjärtsvikt för att kunna öka deras egenvårdsstrategier, öka deras livskvalité, förhindra 

återinläggningar och minska mortalitet. 
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      Bilaga 1 

Till verksamhetschef     

XXXX XXXXX 

 

Jag heter Therese Stenström och är sjuksköterska. Jag studerar magisterprogrammet 

avancerad hjärtsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. I mitt självständiga arbete, omfattande 

15 poäng, har jag valt att studera: Patienter med hjärtsvikt och deras upplevelse av att byta 

vårdavdelning.  Jag är därför intresserad av få genomföra studien vid medicinkliniken 

kliniken, XXXXXXX.  

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är jag tacksam för Din underskrift av 

denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har förbehåll vill jag gärna 

att Du anger detta.   

Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare. 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på DIVA 

som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten. 

 

____________________________________ 

Student 

__________________________________ 

Namnförtydligande 

tel: 

e-post: 

 

____________________________________ 

Handledare 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist 

tel: 

e-post: 

____________________________________ 

Examinator 

____________________________________ 

Namnförtydligande, hemvist  

tel: 

e-post: 
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Studiens preliminära titel: Upplevelsen av att flytta från hjärtvårdsavdelning till allmän 

medicinavdelning hos patienter med hjärtsvikt – en intervjustudie 

Syftet är att undersöka upplevelsen av att flytta från hjärtvårdsavdelning till allmän 

medicinavdelning, hos patienter med hjärtsvikt. 

Problem: I vetenskapliga studier har det framkommit att patienter med hjärtsvikt upplever 

dålig samverkan samt bristande kontinuitet i vården. Kan en av bristerna ligga i att patienterna 

flyttas från en avdelning till en annan.  

Metoden för det planerade arbete är att genomföra en intervjustudie. 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar kunna intervjua 8-10 patienter inklusive 

pilotintervjuer, som under året vårdats på hjärtvårdasavdelningen och som sedan flyttats till 

medicinavdelning. Intervjuerna önskar jag att genomföra på medicinkliniken under januari 

och februari 2014. Alla personer som ska intervjuas kommer att få skriftlig information och 

deltagande kommer att vara frivilligt. Forskningsetiska principer kommer att följas. 

 

Samtycke:  

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum Namn 

 

Namnförtydligande 

 

Enhet 
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Bilaga 2 

          Upplevelsen av att byta vårdavdelning - en studie av patienter  

             med hjärtsvikt 

 

Många patienter som vårdas på sjukhus får ibland flytta till annan vårdavdelning. Detta kan 

bero på personalbrist, ekonomiska begränsningar och ökad efterfrågan på 

specialistvårdsplatser.  Det finns få studier som belyser hur personer med hjärtsvikt påverkas 

när de blir förflyttade från hjärtvårdsavdelning till medicinavdelning. Det är därför viktigt 

med ökad kunskap inom området. 

Denna information riktar sig till dig eftersom du vårdats på hjärtvårdsavdelningen för 

hjärtsvikt och under vårdperioden blivit flyttad till medicinavdelning på grund av platsbrist.   

Meningen med undersökningen är att studera patienternas upplevelse av vården när detta sker. 

Om du vill delta i studien så kommer en intervju att genomföras på medicinavdelningen. 

Intervjun kommer att spelas in på ljudband och den beräknas att ta cirka 45 minuter. Insamlat 

material kommer att förvaras inlåst, endast jag kommer att ha tillstånd till materialet. 

Din adress har jag fått från hjärtvårdsavdelningen på lasarett där personalen registrerar vilka 

patienter som flyttas vidare till annan vårdavdelning.                                                       

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan att ange 

orsak. Det kommer inte att påverka din fortsatta vård och behandling. Varken adress, namn 

eller personnummer kommer att kunna anknytas till dina uppgifter i min redovisning. 

Resultatet kommer att presenteras som en uppsats på Sophiahemmet högskola och när alla 

intervjuer är genomförda förstörs allt material. 

                                                                                                                         

Verksamhetschef XXXX har godkänt studien.                                         

Om du har några frågor om studien eller önskar mer information kontakta mig: 

Therese Stenström, leg sjuksköterska   

Tel:   E-post:  

Jag har läst ovanstående information och jag samtycker till att delta i denna studie. 

 

Namnteckning: ________________________________________________

  

Namnförtydligande: ______________________________________________ 
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Bilaga 3 

 

        Intervjuguide 

 

Bakgrundsvariabler 

o Kön 

o Ålder 

- Vem berättade för dig om att du skulle byta vårdavdelning? 

o Sjuksköterska, läkare eller undersköterska? 

- Vilken information fick du inför flytten till annan vårdavdelning? 

- Hur reagerade du när du fick informationen? 

- Vilka tankar fick du när du skulle byta avdelning? 

- När på dygnet blev du informerad om att du skulle byta vårdavdelning och när 

genomfördes sedan flytten? 

- Kan du berätta om vad som var positivt med att byta avdelning? 

- Kan du berätta om vad som var negativt med att byta avdelning? 

-  Har du fått någon information om hjärtsvikt på medicinavdelningen?     

o Om ja, vilken   

o Om nej, vad skulle du ha önskat? 

o Upplevde du att personalen var kunnig inom området? 

- Känner du dig nöjd med din vård av hjärtsvikt? 

o Något du saknar? 

o Något du önskar vore annorlunda? 

Specificerade frågor 

- Hur menar du då? 

- Kan du berätta lite mer? 

- På vilket sätt? 
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