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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
 
Spridning av multiresistenta bakterier har blivit ett globalt problem. Ett av sjuksköterskans 
främsta ansvarsområden är att minska smittspridning och förebygga sjukdom. Användning 
av kohortvård har visat sig vara effektivt i begränsningen av smittspridning. Det har 
påvisats att kohortvård resulterar i ökad arbetsbelastning hos sjuksköterskor vilket kan leda 
till brister i patientsäkerheten.  
 
Syfte  
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att tillämpa kohortvård. 
 
Metod  
 
Kvalitativ intervjustudie valdes som metod. En semistrukturerad intervjuguide användes 
som stöd vid intervjuer med sex sjuksköterskor. Den insamlade datan analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats  
 
Resultat 
 
Sjuksköterskorna beskrev att deras tillgänglighet för patienterna ökade vid tillämpning av 
kohortvård. Känslor, så som rädsla och stress påverkade hur ofta sjuksköterskorna gick in 
till sina patienter. Personalbrist resulterade i att det inte alltid fanns möjlighet att bedriva 
kohortvård dygnet runt. Tydligare riktlinjer kring praktisk tillämpning av kohortvård 
efterfrågades av sjuksköterskorna samt fler enkelsalar att bedriva kohortvård i.  
 
Slutsats 
 
Personalbrist kombinerat med bristande tydlighet hos riktlinjerna gällande kohortvård kan 
leda till att kohortvård inte bedrivs dygnet runt, vilket kan orsaka att patientsäkerheten 
försämras. För att skapa goda förutsättningar för tillämpning av kohortvård behövs mer 
personal, anpassade vårdutrymmen samt tydligare riktlinjer kring kohortvårdens 
tillämpning.  
 
 

Nyckelord: Erfarenhet, Kohortvård, Omvårdnad, Sjuksköterska 
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INLEDNING 

Vårdrelaterade infektioner, orsakade av exempelvis multiresistenta bakterier, är ett 
växande problem i hälso- och sjukvården. Att begränsa spridningen av antibiotikaresistenta 
bakterier har blivit en allt större utmaning för vården. Förutom att utgöra ett stort hot mot 
patientsäkerheten, innebär den ökade förekomsten av dessa mikroorganismer även en stor 
utmaning för hälso- och sjukvårdspersonalen i deras vårdhygieniska arbete med att minska 
spridningen av mikroorganismer (Lundholm, 2006). Genom att tillämpa basala 
hygienrutiner i allt patientnära arbete försvåras smittspridning. Utöver detta behöver ibland 
särskilda åtgärder, i form av kohortvård, vidtas för att hindra smittspridning vid vård av 
patienter med vissa typer av infektioner (Stockholms läns landsting [SLL], 2015a). 
 
BAKGRUND 

Historik 

Mikrobiologins historia är relativt kort. Det var först under 1800-talet som människan 
började få insikt om mikroorganismers existens och dess förmåga att framkalla sjukdom. I 
bibeln och andra hebreiska skrifter ses början till en medicinsk bakgrund. Det förmedlades 
bland annat att isolering av infektionspatienter kunde vara lämpligt (Melhus, 2013). Enligt 
Rosenberger m.fl. (2012) kom de första allmänna råden angående minskad smittspridning i 
samband med pesten, och begreppet karantän uppkom. Det innebar då att skepp tvingade 
vänta utanför hamnen i 40 dagar innan de tilläts angöra. Karantän utlystes för att förhindra 
att hamnarna blev en inkörsport för smitta från andra platser. Med växande kunskaper 
inom mikrobiologin kunde det, enligt Melhus (2013), påvisas att mikroorganismer även 
kunde smitta indirekt, exempelvis via händerna på läkare, sjuksköterskor och annan hälso- 
och sjukvårdspersonal. Under 1800-talet gjorde läkaren Semmelweis en studie på en 
förlossningsavdelning som visade att den höga mödradödligheten efter förlossning berodde 
på infektion. Han visade att infektionen spreds via hälso- och sjukvårdspersonal som gick 
mellan olika patienter utan att tvätta händerna (Melhus, 2013). 
 
Florence Nightingale observerade under Krimkriget, år 1853-1856, att hygienen i rummen 
på det sjukhus där skadade soldater vårdades var bristfällig. Nightingale identifierade 
flertalet brister och skapade en åtgärdsplan för dessa. Exempelvis städades det utförligt, 
smutsigt material slängdes och sängarna flyttades ifrån varandra för att skapa ett större 
avstånd mellan patienterna (Melhus, 2013). Enligt Rosenberger m.fl. (2012) började 
sjukvården i slutet av 1800-talet vårda patienter som var infekterade med samma sjukdom 
åtskilt från övriga patienter. Det sträckte sig även till hälso- och sjukvårdspersonalen som 
förbjöds att besöka andra avdelningar om de arbetade med de infekterade patienterna. 
Patienter grupperades på detta sätt för att minska smittspridningen, och begreppet 
kohortvård började användas samtidigt som det nya arbetssättet infördes. Numera upplevs 
sällan stora epidemier som resulterar i många dödsfall. Istället används kohortvård för att 
hindra och förebygga spridningen av bland annat multiresistenta bakterier (Rosenberger 
m.fl., 2012). 
 
Antibiotika 
Utvecklingen av antibiotika hade sin början år 1928, då den brittiske forskaren Alexander 
Flemming upptäckte att mögelsvampen Penicillinium notatum hämmade tillväxten av 
bakterien Staphylococcus aureus (Melhus, 2013). Det dröjde till början av andra 
världskriget innan denna upptäckt fick medicinsk betydelse (Roswell, 2013).   
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Den brittiska forskaren Howard Florey och hans forskarlag lyckades då framställa en 
renodling av den verksamma substansen hos mögelsvampen. Substansen var vad som 
senare kom att kallas penicillin (Roswell, 2013). Före upptäckten av antibiotika orsakades 
cirka hälften av alla dödsfall i världen av infektioner, motsvarande siffra år 2013 var cirka 
20 procent (Melhus, 2013). 
 
Till antibiotikum räknas de läkemedel som har effekt mot bakterier, svampar, virus och 
parasiter. Dessa läkemedel är selektivt toxiska, vilket innebär att de angriper viktiga 
strukturer och funktioner hos bakterier, utan att samtidigt skada kroppens celler. Exempel 
på hur antibiotika angriper bakterier kan vara genom att blockera syntesen av 
deoxiribonukleinsyra [DNA] eller ribonukleinsyra [RNA], hämma proteinsyntesen eller 
förstöra cellmembranet. Verkningsmekanismen kan antingen vara baktericid, att bakterien 
avdödas, eller bakteriostas, att bakteriens tillväxt hämmas (Melhus, 2013). 
 
Resistensutveckling 
Enligt Chambers och DeLeo (2009) råder det viss oklarhet i den exakta orsaken bakom 
resistensutveckling hos bakterier eftersom bakteriernas egenskaper och utseende ständigt 
förändras. Melhus (2013) beskriver att det finns fyra olika orsaker bakom utvecklandet av 
antibiotikaresistens; mutation, transformation, transduktion och konjugation. Mutation 
innebär att bakterien förändrar sina gener eller arvsanlag, vilket i vissa fall kan leda till 
resistensutveckling. Det medför att bakterien kan föröka sig ostört och konkurrera ut de 
icke-resistenta bakterierna, för att sedan spridas vidare. Transformation betyder att 
bakterien plockar upp DNA med en resistensgen från omgivningen och placerar det i sin 
egen kromosom. Transduktion innebär att nytt DNA tillförs bakterien genom 
bakteriofager, vilket är en typ av virus som bara angriper bakterier. Den slutliga 
mekanismen bakom resistensutveckling är konjugation. Vid konjugation överförs 
plasmider som innehåller genetiskt material mellan bakterier genom speciella 
vidhäftningsmolekyler (Melhus, 2013).  
 
Vid antibiotikabehandling är det inte bara de sjukdomsframkallande bakterierna som 
utsätts för antibiotika, utan även de bakterier som ingår i kroppens normalflora. Enligt 
Braine (2011) är därför resistensutveckling en oundviklig konsekvens vid behandling av 
bakterieinfektioner. En stark koppling kan ses mellan förekomsten av bakterier med 
antibiotikaresistens och landets antibiotikaanvändning i stort (Bartlett, Gilbert & Spellberg, 
2013; Melhus, 2013). (Formatmall för löpande text med normala indrag och inställningar) 
 
Antibiotikaresistenta bakterier och calicivirus 

Meticillinresistenta Staphylococcus aureus 
Staphylococcus aureus, eller gula stafylokocker, är en grampositiv bakterie där vissa 
stammar har utvecklat resistens mot ett flertal antibiotikapreparat. Bakterier från dessa 
stammar kallas meticillinresistenta staphylococcus aureus [MRSA]. Bakterien utgör ett 
stort hot mot äldre, svårt sjuka och personer med försvagat immunförsvar, där den snabbt 
kan orsaka infektion genom att kolonisera exempelvis sår och insticksställen (Gould & 
Brooker, 2008). Enligt Lundhom (2006) är MRSA ett växande problem i samhället. 
 
Extended spectrum betalactamase 
Extended spectrum betalactamase [ESBL] är en grupp enzymer som ger upphov till 
resistens hos vissa bakterier eftersom de har en förmåga att bryta ner flertalet antibiotikum 
(Melhus, 2013).  
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ESBL är ofta asymtomatisk men om bakterien orsakar en infektion kan det få negativa 
konsekvenser. Effekten av flertalet antibiotikum blir sämre till följd av ESBL vilket 
begränsar behandlingsmöjligheten. Under senare år har vissa ESBL-producerande 
bakterier utvecklat ytterligare resistensegenskaper. De enzymerna kallas ESBL-carba och 
kan bryta ner den enda antibiotikagrupp som i nuläget har effekt på ESBL-producerande 
bakterier. Smittspridning sker främst inom vården och genom förorenade livsmedel. 
Bristande följsamhet till de basala hygienrutinerna tros vara den största orsaken till 
smittspridningen, eftersom bakterierna lätt förs vidare mellan patienter via vårdpersonalen 
(Folkhälsomyndigheten, 2013). 
 
Calicivirus 
Det finns två olika typer av calicivirus som kan smitta människor, noro- och sapovirus. De 
orsakar årligen stora återkommande epidemier av gastroenterit i samhället, främst under 
vinterhalvåret. Även på sjukhus orsakar calicivirus stora problem. Inte sällan påverkas hela 
avdelningar och måste stängas för sanering (Folkhälsomyndigheten, 2015). Viruset är tåligt 
och mycket smittsamt på grund av den låga infektionsdosen. Smittspridningen sker via 
direkt och indirekt kontakt samt via droppsmitta. Viruset orsakar en akut smittsam icke-
bakteriell gastroenterit, med symtom som illamående, kräkningar, diarré, feber, 
buksmärtor, huvudvärk och yrsel. Sjukdomen läker ut av sig själv inom tre dygn, men 
återinsjuknanden är relativt vanliga (Melhus, 2013). Calicivirus påfrestar vården hårt vid 
varje utbrott eftersom det drabbar både patienter och personal. Den minskade 
personalstyrkan resulterar i minskad omhändertagandekapacitet och drastiska åtgärder 
krävs ofta för att minska påfrestningen (Lundholm, 2006). (Formatmall för löpande text 
med normala indrag och inställningar) 
 
Kohortvård 

För att minska spridning, eller eventuella utbrott, av multiresistenta bakterier på sjukhus 
används kohortvård (Rosenberger m.fl., 2011). Arbetssättet innebär att en eller flera 
infekterade patienter med samma symtom eller sjukdom vårdas avskilt från övriga 
patienter och av särskilt avsatt vårdpersonal (SLL, 2015a). Enligt Socialstyrelsen (2006) 
ska även patienter som är inkuberade, det vill säga har utsatts för smitta men inte ännu 
utvecklat några symtom, vårdas med kohortvård. Vården ska bedrivas dygnet runt och ske 
i utrymmen med tillgång till egen toalett och hygienutrymme. Hur vården bedrivs beror på 
vilken typ av infektion eller bärarskap patienten har.  
 
Enligt SLL (2015b) behöver patienter med MRSA, sedan den 1 april 2015, inte längre 
vårdas med kohortvård. Patienter med calicivirus och ESBL-carba ska, enligt SLL (2015a), 
vårdas med kohortvård och får inte vistas utanför vårdrummet om de har diarré eller andra 
riskfaktorer. Patienter som är inkuberade med calicivirus ska ingå i kohorten, som då kan 
innehålla både inkuberade patienter och patienter med symtom. Om patienter med ESBL-
carba saknar riskfaktorer behöver de inte vårdas med kohortvård. Patienter med ESBL-
carba som har riskfaktorer skall vårdas i enskild kohort. Hälso- och sjukvårdspersonal som 
är avdelade att vårda patienter i kohorten får inte delta i livsmedelshantering på hela 
arbetspasset. Vid calicivirus ska personalen inte delta i livsmedelshantering inom 48 
timmar efter avslutat arbete (SLL, 2015a). 
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Det finns fallstudier där kohortvård har använts som verktyg för att minska spridning av 
smittsamma sjukdomar på vårdavdelningar runt om i världen. En studie av Rosenberger 
m.fl. (2011) beskriver att kohortvård var effektivt i att förhindra smittspridning på en 
intensivvårdsavdelning där sex patienter blev infekterade med multiresistenta bakterier. 
Skärpta hygienrutiner initierades utöver kohortvård samt att intagning stoppades via 
ingången där kohortområdet var lokaliserat. Åtgärderna fortgick i två månader och när 
patienterna skrivits ut hade inga ytterligare fall påvisats. 
 
På en neonatal intensivvårdsavdelning i Norge spreds ESBL-producerande Klebsiella 
pneumoniae. Spridningen skedde troligtvis initialt via bröstmjölk och spreds sedan vidare 
via personalens och föräldrarnas händer. När spridningen upptäcktes delades avdelningen 
in i tre kohorter med avdelad personal för varje kohort. Åtgärden resulterade i att antalet 
smittade minskade (Rettedal m.fl., 2012).  
 
Omvårdnad 

Omvårdnad är ett centralt begrepp inom sjuksköterskeprofessionen. Det finns ingen 
enhällig definition av omvårdnad, men författarna har i föreliggande studie valt att utgå 
ifrån Jakobsson och Lützens (2014, s. 24) definition av omvårdnad. Den lyder; 
“Omvårdnad är både en profession, det vill säga ett yrkesområde, och ett akademiskt ämne 
eller kunskapsområde som utgörs av vetenskapliga, erfarenhetsbaserade, estetiska och 
etiska kunskaper”. Enligt International Council of Nurses’ [ICN] etiska kod för 
sjuksköterskor (2014) är behovet av omvårdnad universellt, och omvårdnad ska ges 
respektfullt oberoende av faktorer så som ålder, hudfärg, tro, funktionsnedsättning eller 
sjukdom, kön, sexuell läggning eller nationalitet. Till sjuksköterskans fyra grundläggande 
ansvarsområden hör att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 
lidande.  
 
Sjuksköterskans roll 

För att säkerhetsställa god kvalitet och hög säkerhet inom vården är arbetet med att 
förebygga och handlägga vårdrelaterade infektioner en stor del av hälso- och 
sjukvårdspersonalens arbete. Därför är kännedomen om vilka enskilda patienter som bär på 
smittsamma sjukdomar viktigt. Det påverkar omhändertagandet av dessa patienter när det 
gäller val av undersökningar, skyddsåtgärder och vårdformer (Socialstyrelsen, 2006). 
Riktlinjerna från Socialstyrelsen (2006) riktar sig till vårdpersonal som en helhet. Specifika 
riktlinjer för sjuksköterskor saknas. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) ska 
hälso- och sjukvårdspersonal arbeta i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Personal inom hälso- och sjukvård är skyldiga att bidra till att patientsäkerheten 
upprätthålls, genom att personligen ansvara för att arbeta på ett sätt som resulterar i hög 
patientsäkerhet.  
 
Förebygga smittspridning 
Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan arbeta enligt hygieniska rutiner och 
principer. Ofta sprids smitta från oidentifierade bärare inom sjukvården och därför är det 
viktigt att sjuksköterskan tillämpar hygieniska principer, som illustreras med begreppet 
”basala hygienrutiner”. Åtgärderna inom vårdhygien har som mål att förhindra 
smittspridning mellan patienter samt förhindra smittspridning från patienter till 
vårdpersonal och tvärtom (Socialstyrelsen, 2006).  
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Enligt Skyman, Sjöström och Hellström (2010) är det hälso- och sjukvårdspersonalens 
ansvar att vidta basala hygienrutiner vid all patientkontakt. Att följa basala hygienrutiner 
vid kontakt med patienter oavsett om de har en konstaterad smitta eller inte måste vara ett 
krav för att förhindra smittspridning enligt Gustafsson, Melander och Johansson (2013). En 
studie av de Wandel, Maes, Labeau, Vereecken och Blot (2010) visar att sjuksköterskor är 
medvetna om vikten av att tillämpa hygienrutiner, men att de underskattar konsekvenserna 
av dålig följsamhet. Enligt Loeb m.fl. (2003) är tillgänglighet av tvål och handsprit samt 
ökning av hälso- och sjukvårdspersonal faktorer som minskar risken för smittspridning. 
 
Socialstyrelsen har sammanställt föreskrifter om hur basal hygien inom hälso- och 
sjukvård ska bedrivas. I dem beskrivs vilket ansvar personalen inom hälso- och sjukvård 
har vid vård och omvårdnad av patienter (SOSFS, 2007:19). Beggs m.fl. (2006) konstaterar 
att direkt och indirekt kontaktsmitta mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient är den 
smittväg som har störst betydelse i vården. De belyser vikten av god handhygien och 
användning av basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning. Enligt en studie av da 
Silva m.fl. (2010), är det av största vikt att hälso- och sjukvårdspersonal har förståelse och 
medvetenhet om att de är en del av smittspridningen, och vidtar nödvändiga åtgärder i det 
dagliga arbetet för att förhindra den spridningen. Andersson m.fl. (2012) beskriver att 
sjukvårdspersonal i regel besitter goda kunskaper i smittförebyggande åtgärder och 
riktlinjer, men att det ofta brister i genomförandet vid praktiskt arbete. Bristerna berodde, 
enligt vårdpersonalen, på tidsbrist. I en studie av Stirling, Littlejohn och Willbond (2004) 
framkommer att sjuksköterskor är den yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården som har 
bäst förutsättningar att förhindra och vidta åtgärder mot smittspridning, om tillgång till rätt 
förberedelser och stöd finns.  
 
Tillämpning av kohortvård 
Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) är främjandet av hälsa och 
förebyggandet av sjukdom ett av sjuksköterskans främsta ansvarsområden. Det är därför av 
största vikt att sjuksköterskan följer de riktlinjer som finns gällande kohortvård. 
Sjuksköterskan har även en viktig roll i att som ledare av omvårdnadsarbetet ansvara för att 
övrig hälso- och sjukvårdspersonal följer riktlinjerna för vården.  
 
Brist på lämpligt utrymme samt brist på personal har beskrivits som en utmaning för att på 
sjukhus bedriva kohortvård på ett säkert sätt (Thorstad, Sie & Andersen, 2011; Silén, 
Svantesson, Kjellström, Sidenvall & Christensson, 2011). I en studie av Andersson, 
Andreasen, Lindholm och Fossum (in press) upplevde personalen stress över avsaknad av 
enkelrum att vårda patienter på. Den ökade arbetsbelastningen relaterat till striktare 
hygienrutiner skapade även en upplevelse av ökad arbetsbörda vid kohortvård av patienter 
med MRSA. Sjuksköterskor uttryckte oro över att sprida smittan vidare till andra patienter, 
och det påverkade vården. Andersson m.fl. (in press) beskriver att en del sjuksköterskor 
valde att undvika att gå in till patienterna i kohorten om de inte var tvungna. Andersson, 
Lindholm och Fossum (2011) beskriver att brister i basala hygienrutiner uppkom till följd 
av den ökade arbetsbelastning tillämpning av kohortvård orsakade.  
 
Problemformulering 

Under sitt yrkesliv kommer sjuksköterskor med stor säkerhet komma i kontakt med 
tillfällen då kohortvård tillämpas för att minska smittspridning. Andersson m.fl. (2011) 
beskriver att kohortvården medförde brister i basala hygienrutiner, vilket påverkade 
patienternas säkerhet.  
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Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 6, 4 §) bär all personal inom hälso- och 
sjukvården ett personligt ansvar att arbeta på ett sätt som resulterar i hög patientsäkerhet. 
Eftersom kohortvård bidrog till den ökade arbetsbelastningen var författarna intresserade 
av att ta fram ytterligare kunskap kring hur sjuksköterskor upplever arbetssättet. Kunskap 
kring ämnet kan leda till förbättringar i sjuksköterskornas dagliga arbete och eventuellt 
påverka patientsäkerheten. 
 
SYFTE  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att tillämpa kohortvård.  
 
METOD  

Val av Metod 

En kvalitativ intervjustudie valdes som metod eftersom författarna till föreliggande studie 
ville skapa kunskap kring sjuksköterskors erfarenhet av att tillämpa kohortvård, baserat på 
deras egna upplevelser. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker, enligt Kvale och 
Brinkman (2014), förstå världen från deltagarnas perspektiv, och tolka deras erfarenheter 
och uppfattning av världen. En semistrukturerad intervju valdes eftersom den söker förstå 
teman i den levda vardagsvärlden ur deltagarnas egna perspektiv (Kvale & Brinkman, 
2014). Intervjun liknar ett vardagssamtal men har ett bestämt syfte, och utförs enligt en 
intervjuguide med förslag på frågor utifrån bestämda teman (Danielsson, 2012a).  
 
Urval 

Eftersom studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av ett specifikt 
fenomen genomfördes ett strategiskt urval, vilket enligt Henricsson och Billhult (2012) 
innebär att endast personer som kan ge informationsrika beskrivningar av fenomenet väljs 
ut till att delta i studien. På så sätt ges underlag för att besvara studiens syfte. 
 
Urvalskriterier 
Urvalskriterierna var att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor med minst ett 
års yrkeserfarenhet, för att ha hunnit uppnå en viss yrkesvana. Utöver det skulle deltagarna 
ha erfarenhet av att vårda patienter med kohortvård i sin nuvarande profession. 
Sjuksköterskor som hade erfarenhet av att vårda patienter med MRSA i kohortvård 
inkluderades i föreliggande studie. Deltagarna skulle behärska det svenska språket i tal och 
skrift för att kunna ge utförliga svar på frågorna samt för att minimera risken för 
missförstånd hos båda parter och feltolkningar av resultatet. Enligt Kvale och Brinkman 
(2014) har språket och dess karaktär en central roll i intervjuprocessen, och är det som 
ligger till grund för analys och besvarande av syftet. Enligt Kjellström (2012) ska studiens 
syfte ligga till grund för urvalet av deltagare. 
 
Urvalsgrupp 
Sex sjuksköterskor från tre olika avdelningar inkluderades i urvalsgruppen vilket 
relaterades till studiens omfattning och tidsbegränsning. Sjuksköterskorna hade mellan två 
och ett halvt och 17 års erfarenhet som yrkesverksamma sjuksköterskor och hade vårdat 
mellan tre och 20 patienter med kohortvård. Enligt Danielsson (2012a) är det i kvalitativa 
intervjustudier av största vikt att varken för få eller för många deltagare inkluderas, 
eftersom det kan innebära problem vid analys och resultatpresentation.  
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Ett för litet antal deltagare kan resultera i ett otillräckligt underlag för dataanalys. För 
många deltagare kan medföra ett alltför omfattande och oenhetligt resultat. Henricsson och 
Billhult (2012) menar att det i kvalitativa studier är viktigare att hitta färre deltagare som 
har olika erfarenheter och därför kan ge utförligare beskrivningar av ett fenomen, än att ha 
ett stort antal deltagare utan olika erfarenheter. 
 
Genomförande 

Insamling av godkännande 
Inför genomförandet av intervjuerna skickades ett brev med information om studiens 
upplägg och syfte (Bilaga B) ut till totalt fem verksamhetschefer via elektronisk post [e-
post]. Informationsbrevet innehöll även dokument för godkännande av studiens 
genomförande. Efter tre dagar gjordes utan framgång ett försök att via telefon kontakta de 
verksamhetschefer som inte hade svarat på informationsbrevet. Efter en vecka skickades en 
påminnelse ut via e-post samt försök att kontakta verksamhetscheferna via telefon gjordes 
på nytt. Fyra verksamhetschefer godkände genomförandet av studien och en 
verksamhetschef avböjde deltagande. Verksamheterna inom kirurgi, medicin och ortopedi 
ansågs kunna bidra med deltagare som uppfyllde urvalskriterierna. Vid svar om intresse 
skickades ett informationsbrev (Bilaga C) till chefsjuksköterskan via e-post. 
Chefsjuksköterskan undersökte intresse av deltagande hos de anställda. Intresserade 
deltagare kontaktade författarna och tid för genomförande av intervju bestämdes.  
 
Intervjuguide 
Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide (Bilaga A) för att användas som ett stöd 
under genomförandet. Intervjun utformades som en semistrukturerad intervju med öppna 
frågor. Enligt Danielsson (2012a) karakteriseras en semistrukturerad intervju av att 
frågorna inte behöver tas upp i bestämd ordning utan anpassas efter vad som framkommer i 
intervjun. Intervjuguiden ger möjligheter att strama upp intervjun med frågor som är 
väsentliga för studiens syfte, och säkerställer att intervjun genomförs inom den angivna 
tidsramen (Danielsson, 2012a). Intervjuguiden innehöll 11 öppna frågor, och 
underliggande följdfrågor, med avsikt att besvara studiens syfte. 
 
Pilotintervju 
När intervjuguiden var färdigkonstruerad behövde intervjuaren få en möjlighet att komma 
in i sin roll. Den tekniska utrustningen, i detta fall diktafon, skulle testas innan 
genomförande av intervjun. Pilotintervjun genomfördes med en deltagare som uppfyllde 
urvalskriterierna. Vid pilotintervjun uppmärksammade författarna att en fråga kunde 
missuppfattas, och därmed resultera i ett svar som inte besvarade studiens syfte. Därför 
omformulerades frågan i intervjuguiden för att generera ett svar som besvarade studiens 
syfte. Frågan omformulerades från “Vad har ni för rutiner på avdelningen gällande 
kohortvård?” till “När det kommer in en patient till Er som ska vårdas med kohortvård, 
vilka rutiner använder Ni er av på avdelningen?”. Inga övriga ändringar gjordes i 
intervjuguiden. Enligt Danielsson (2012a) måste intervjuns upplägg och frågor testas innan 
genomförande. Pilotintervjun inkluderades i studien eftersom deltagaren gav information 
som författarna ansåg besvara studiens syfte. Enligt Trost (2010) kan pilotintervjun 
inkluderas om intervjun håller god kvalitet. 
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Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer som tog mellan 12 och 22 
minuter att genomföra. Deltagarna erhöll ett dokument med information om studiens 
upplägg samt informerat samtycke (Bilaga C) som samlades in undertecknat innan 
intervjuns början. Plats för intervjuerna bestämdes i samråd med deltagarna. 
Ljudupptagning skedde med hjälp av diktafon om deltagarna godkände inspelning, i 
enlighet med Danielsson (2012a). Samtliga deltagare godkände ljudupptagning av 
intervjun. Båda författarna närvarade vid intervjuerna och en författare agerade aktiv 
intervjuare medan den andra intog en passiv roll vid samtliga intervjuer. För att 
intervjuaren skulle bli säker i sin roll och uppnå högsta möjliga kvalitet på intervjuerna 
alternerades inte rollen som intervjuare. Den passiva intervjuaren hanterade diktafonen, tog 
anteckningar och ställde kompletterande frågor. Enligt Danielsson (2012a) är det viktigt att 
registrera deltagarens gester och ansiktsuttryck eftersom de beskriver känslor som 
deltagaren har om det som berättas.  
 
Dataanalys 

Databearbetning 
Efter genomförd intervju transkriberades innehållet i sin helhet där pauser och 
känslouttryck, så som skratt och suckar inkluderades. Enligt Danielsson (2012a) ger 
ordagrann transkribering där pauser och känslouttryck inkluderas en mer nyanserad bild av 
intervjun. Författarna transkriberade hälften av intervjuerna var, vilket genomfördes inom 
48 timmar. Genom att transkribera inom 48 timmar underlättades processen eftersom 
författarna hade intervjusituationen färskt i minnet (Thorén-Jönsson, 2012). 
Transkriberingen kontrollerades genom att texten jämfördes mot inspelningen av den 
författare som inte transkriberade intervjun. Genom att lyssna på inspelat material 
samtidigt som transkriberingen sker repeteras intervjusituationen (Danielsson, 2012a). 
 
Dataanalys 
De transkriberade intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Eftersom 
syftet var att beskriva deltagarnas erfarenheter valdes en induktiv analysform, vilket 
innebär en objektiv analys av texten (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Målet med 
analysen var att identifiera och beskriva likheter och skillnader i intervjuernas innehåll. 
Analysen utgick ifrån det manifesta innehållet i texterna. Enligt Danielsson (2012b) 
innebär det manifesta innehållet av texten det uppenbara innehållet utan vidare tolkning. 
 
Transkriberingarna lästes individuellt igenom flertalet gånger av båda författarna för att 
identifiera meningsenheter som besvarade syftet. Sedan diskuterade författarna och kom 
gemensamt fram till meningsenheter som besvarade syftet. En meningsenhet är ett antal 
ord som framför ett gemensamt budskap. Identifierade meningsenheter kondenserades för 
att göra texten mer lätthanterlig utan att förlora innebörden (Danielsson, 2012b; Lundman 
& Hällgren Granheim, 2012). Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012) är grunden 
till analysen att meningsenheterna är lagom stora. Genom att ha för långa meningsenheter 
kan information gå förlorad och/eller kan rymma flera betydelser. För korta 
meningsenheter kan resultera i att resultatet blir splittrat. Författarna tilldelade varje 
meningsenhet en kod som kort beskrev innehållet. Koden, som kan liknas vi en etikett, 
används som stöd för att se de kondenserade meningsenheternas sammanhang. Koder med 
liknande innehåll grupperades i underkategorier, vilka i sin tur sorterades i större grupper 
för att bilda kategorier (Tabell 1).  
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Kategorierna ska vara uteslutande mot varandra och inte innehålla liknande data. 
(Danielsson, 2012b; Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Författarna diskuterade 
lämplig sortering av meningsenheterna utifrån den tilldelade koden. Vid oklarheter lästes 
hela meningsenheten för att få djupare förståelse över kontexten meningsenheten sades i. 
Vid svårigheter att sortera koderna eller oenighet provade författarna olika alternativ och 
diskuterade tills enighet uppnåddes. Totalt skapades tre kategorier och sju underkategorier 
(Tabell 2). 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocess. 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

(…) hygien-
sköterskan är 
jättebra. Om man 
nu har några 
frågor så brukar de 
vara väldigt bra 
och behjälpliga 
med hur man ska 
förhålla sig (…) 

Hygiensköterskan 
är bra och 
behjälplig med hur 
man ska förhålla 
sig. 

Hygien-
ansvarig 

Följsamhet till 
basala 
hygienrutiner 

Positiva 
erfarenheter 
av att 
tillämpa 
kohortvård 

Natten är alltid 
svårast, det är 
mindre personal på 
natten, det finns ju 
oftast ingenting att 
ta av liksom utan 
då måste folk jobba 
extra och det 
ibland är det svårt. 

Det är svårast att 
bedriva kohortvård 
på natten, på grund 
av att det är mindre 
personal. Det finns 
ingenting att ta av, 
och då måste folk 
jobba extra, vilket 
ibland är svårt. 

Svårt att 
bedriva 
kohortvård 
nattetid på 
grund av 
personalbrist 

Personalbrist Negativa 
erfarenheter 
av att 
tillämpa 
kohortvård 

 
Forskningsetiska överväganden 

Inför och under ett vetenskapligt arbete görs flera etiska överväganden för att undvika att 
deltagarna kan komma att såras eller utnyttjas. Inför genomförandet av föreliggande studie 
genomfördes en analys där risker med arbetet identifierades av författarna. Riskerna som 
sannolikt kunde uppstå och ge konsekvenser för deltagarna diskuterades mellan författarna, 
och åtgärder för att undvika att de uppstod genomfördes. Kjellström (2012) anser att 
riskerna ska analyseras med utgångspunkt i sannolikheten att de kommer uppstå och 
omfattningen på konsekvensen det kan ha för deltagarna. De risker som identifierades av 
författarna var risk att känsliga uppgifter kunde hamna i obehöriga händer samt att 
deltagarnas autonomi inte respekterades. 
 
Konfidentialitet 
För att säkerhetsställa att det insamlade materialet inte hamnade i obehöriga händer 
förvarades ljudupptagningsfiler och det transkriberade materialet endast på författarnas 
datorer som skyddades med kodlås eller förvarades inlåsta. Insamlad data avidentifierades 
så att den inte gick att spåra till deltagarna.  



13 
 

Ljudupptagningsfiler och det transkriberade materialet raderades efter studiens avslut. 
Varken namn på deltagare eller avdelningar fördes in i transkriberingarna och dialektala 
uttryck modifierades i resultatredovisningen, något som Kjellström (2012) menar bidrar till 
att uppnå konfidentialitet. Konfidentialitet innebär att säkerhetsställa att obehöriga inte får 
tillgång till uppgifter som gör det möjligt att identifiera vilka som har deltagit i studien. 
Enligt Kjellström (2012) består konfidentialitet av två delar; att förvara data så ingen 
obehörig kommer åt den samt att redovisning av data sker på ett sådant sätt att deltagaren 
inte kan identifieras. 
 
Informerat samtycke 
Innan intervjuerna genomfördes, mottog samtliga deltagare skriftlig information om 
arbetets metod, syfte, datainsamlingsmetod samt att de när som helst hade möjlighet att dra 
tillbaka sitt deltagande under arbetets gång. Deltagarna fick behålla den skriftliga 
informationen med kontaktuppgifter till författarna om de hade ytterligare frågor. 
Samtycke samlades in skriftligt vid genomförandet av intervjun. Författarna informerade 
även deltagarna muntligt om att deltagandet i studien var frivilligt, det vill säga att 
deltagarna hade rätt att välja om de ville ingå i studien och besvara frågorna samt att de 
kunde dra tillbaka sitt deltagande. Kjellström (2012) menar att erhållande av både muntlig 
och skriftlig information är lämpligt eftersom det är lätt för deltagarna att glömma vad som 
sagts. Informerat samtycke motiveras, enligt Kjellström (2012), utifrån autonomiprincipen 
eftersom människors förmåga att agera självständigt och fatta ett beslut bygger på att de 
fått tillgång till information och förstått den. 
 
RESULTAT  
 
Vid analys av de transkriberade intervjuerna identifierades kategorier med tillhörande 
underkategorier som belyste likheter och skillnader i deltagarnas berättelser (Tabell 2). I 
fortsatt arbete kommer deltagarna att benämnas “sjuksköterska”. Citaten redovisas med 
indragen kursiv text. För att underlätta läsningen har delar av vissa citat tagits bort på 
grund av irrelevans mot svar av studiens syfte och ersatts med tre punkter inom parentes. 
För att underlätta läsning är språket ändrat till skriftspråk utan att ändra citatets innebörd. 
Citat från sjuksköterskorna benämns med en siffra för att visa att de kommer från olika 
deltagare. En del meningsenheter kunde härledas till flera kategorier. Författarna tog 
hänsyn till i vilken kontext meningsenheten togs upp vid skapandet av kategori och 
underkategori. 
 
Tabell 2. Ur analysprocessen framkomna kategorier och underkategorier. 
 

Kategori Underkategori 

Positiva erfarenheter av att tillämpa 
kohortvård 

Omvårdnad vid kohortvård 

Följsamhet till basala hygienrutiner 

Negativa erfarenheter av att tillämpa 
kohortvård 

Påverkan på omvårdnad vid kohortvård 

Personalbrist 

Känslor 

Förbättringsområden 
Tydliggöra riktlinjer 

Förbättra utrymmen 
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Positiva erfarenheter av att tillämpa kohortvård 

Positiva erfarenheter i tillämpandet av kohortvård beskrevs av sjuksköterskorna. De 
positiva områden som beskrevs var att omvårdnaden för patienterna inom och utanför 
kohorten inte påverkades. Även minskad arbetsbelastning för sjuksköterskor utanför 
kohorten samt god kännedom och följsamhet till basala hygienrutiner och riktlinjer 
angående arbetssättet lyftes fram som positiva områden.  
 
Omvårdnad vid kohortvård 
Hälften av sjuksköterskorna ansåg att omvårdnaden av patienterna inom kohorten inte 
påverkades negativt av att vården bedrevs. En sjuksköterska beskrev att arbetsbelastningen 
för personalen som ansvarade för kohorten minskade som ett resultat av att ansvara för ett 
färre antal patienter än övrig personal på avdelningen. Sjuksköterskorna beskrev att när de 
var ansvariga för kohorten hade mer tid att vara inne på salen. Resultatet blev att 
patienterna fick mer uppmärksamhet, hjälp och tillsyn från sjuksköterskorna. 
 

“Den patienten som har kohortvård får väldigt mycket hjälp, tillsyn och 
uppmärksamhet för man har liksom bara en att ta hand om, så den får nog väldigt 
bra vård” (S1) 
 

Sjuksköterskorna beskrev en åtgärd som användes vid de tillfällen det var svårt att få in 
personal för att kunna bedriva kohortvård dygnet runt. Åtgärden innebar att en 
undersköterska ansvarade för vården under natten. De medicinska åtgärder patienten var i 
behov av lades, om möjligt, på dagen eller kvällen vid de tillfällen då en undersköterska 
ansvarade för kohortvården under natten. Om patienten krävde vissa specifika medicinska 
åtgärder under hela dygnet eller var vårdtung, behövde även en sjuksköterska avsättas. 
Genom att lösa personalproblemet på ovan beskrivna sätt möjliggjordes att patienten hade 
tillgång till omvårdnadspersonal dygnet runt. 
 

“Man försöker planera så att saker som det behövs en sjuksköterska till förläggs 
under dag- eller kvällstid, eftersom det på nätterna oftare är undersköterskor som 
hoppar in extra” (S6) 

 
“(...) man bestämmer att en sjuksköterska kohortar på eftermiddagen, gör det 
medicinska och förbereder allting inför natten. Då kan en undersköterska kohorta 
under natten och så hoppas man att det inte ska bli så mycket medicinskt behov.” 
(S5) 

 
En sjuksköterska ansåg att omvårdnaden av patienterna utanför kohorten inte påverkades 
av att arbetssättet bedrevs på avdelningen. Sjuksköterskan tyckte att tillgängligheten för 
patienterna var oförändrad, och att patienternas omvårdnad därför inte påverkades negativt. 
En sjuksköterska beskrev att personalen utanför kohorten upplevde en minskad 
arbetsbelastning eftersom de fick en mindre patient att vårda och därmed fick mer tid till 
sina patienter. 
 

“Jag upplever inte att det är någon som (...) känner sig begränsad i sin 
tillgänglighet för patienterna när man har patienter som kohortvårdas på 
avdelningen. Det är inte min uppfattning iallafall“ (S6) 
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Följsamhet till basala hygienrutiner 
Sjuksköterskorna ansåg att basala hygienrutiner följdes vid kohortvård. Till följd av att 
patienten bar på en bekräftad smitta ledde det till en ökad försiktighet och följsamhet hos 
vårdpersonalen på grund av en rädsla att bli smittad själv. 
 

“Då följer man vårdhygienen extra noga nästan (...) när man vet att det är en 
smitta så tror jag att man är extra noga med allt, för då är du rädd att du själv kan 
få någonting” (S4) 

 
En sjuksköterska belyste att det krävdes goda kunskaper i basala hygienrutiner och 
noggrannhet för att kunna upprätthålla vårdhygienen inom kohorten. Det upplevdes enligt 
en annan sjuksköterska som besvärligt att behöva vidta de särskilda hygienåtgärderna, men 
att riktlinjerna trots det följdes och att arbetet fungerade bra.  
 

“Det är klart att det blir lite besvärligt (...) man måste byta kläder, tvätta och sprita 
händer och sådär om man ska sitta i personalrum, och möjligtvis också ha egen 
toalett (...) det blir ju lite bökigt, naturligtvis, men annars funkar det” (S1) 

 
Sjuksköterskorna beskrev att det på avdelningen fanns specifik kompetens i form av 
hygienansvariga sjuksköterskor. De hade ansvar för att hålla sig uppdaterade gällande 
hygien och var sedan behjälpliga med information och råd angående hygien till övrig 
personal på avdelningen. Sjuksköterskorna beskrev dem som en tillgång i hygienarbetet.  
 

“Vi har hygienombud och så vidare på avdelningen som ska vara mer insatta i 
riktlinjer och förmedla den informationen till personalen” (S6) 

 
Negativa erfarenheter av att tillämpa kohortvård 

Negativa erfarenheter i tillämpandet av kohortvård beskrevs av sjuksköterskorna. De 
negativa områden som belystes var att omvårdnaden för patienterna utanför kohorten 
påverkades när vården bedrevs. Arbetssättet beskrevs som personalkrävande och 
personalbrist försvårade tillämpningen. Sjuksköterskorna beskrev vidare att kohortvården 
kunde framkalla känslor hos sjuksköterskorna så som rädsla för att själv bli smittad och 
stress över den ökade arbetsbelastningen och tillkomna arbetsuppgifter. 
 
Påverkan på omvårdnad vid kohortvård 
Alla sjuksköterskor utom en ansåg att omvårdnaden påverkades för övriga patienter på 
avdelningen, när kohortvård bedrevs. De beskrev att eftersom en sjuksköterska var i 
kohorten, fick resterande sjuksköterskor ansvara för övriga patienter på avdelningen. Det 
ökade antalet patienter för sjuksköterskorna utanför kohorten resulterade i att personalen 
fick mindre tid att fokusera på sina patienter och därmed påverkade det omvårdnaden. 
 

“Sköterskan som tar mina patienter får mindre tid för sina patienter som hon eller 
han skulle ha haft (...) och då blir omvårdnaden lidande för då får de inte lika 
mycket tid” (S3) 

 
En sjuksköterska beskrev att bortprioriteringar av omvårdnadsåtgärder kunde ske som ett 
resultat av ökad vårdtyngd i kombination med minskad personalstyrka. 
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“Visst är det helt klart bättre om man har ordinarie bemanning och att kunna göra 
det man ska göra, det blir ju prioriteringar annars (...) det är svårt att särkoppla 
bara kohortvården därför att det handlar om vårdtyngd även på andra patienter. 
Det kanske också påverkar vad man prioriterar bort. Men visst är det saker som 
bortprioriteras som kanske skulle ha varit bra om det blev gjort” (S2) 

 
Personalbrist 
Personalbrist beskrevs av samtliga sjuksköterskor som en av de största anledningarna till 
att kohortvård var svårt att tillämpa i det dagliga arbetet. Sjuksköterskorna beskrev att det 
fanns tillräckliga kunskaper för att tillämpa kohortvård men att personalbrist resulterade i 
att det inte gick att genomföra fullt ut. 
 

“Det behövs mer personal om man behöver ha kohortvård, det är det som är 
problemet (...) Vi har nog koll på hur vi ska bete oss och man vet att man ska tvätta 
sig och byta kläder och hur man ska förvara smutstvätt (...) Problemet är att det 
inte finns personal idag” (S1) 

 
Sjuksköterskorna beskrev kohortvård som personalkrävande, och för att kunna avsätta 
personal till kohorten behövdes ofta extra personal tas in. Att ta in extra personal med kort 
varsel och under långa perioder beskrevs som svårt men nödvändigt för att kunna bedriva 
vården. En sjuksköterska beskrev att verksamheten inte tillät kohortvård längre som ett 
resultat av den minskade personalstyrkan på avdelningen. Arbetssättet ansågs vara svårt att 
tillämpa i det dagliga arbetet och mindre personalkrävande åtgärder användes därför 
istället. 
 

“(...) men det är ju så att verksamheterna tillåter ju inte riktigt kohortvård längre, 
iallafall inte vår, med tanke på personalsituationen” (S1) 

 
Samtliga sjuksköterskor beskrev svårigheter att bibehålla kohortvård under hela 
vårddygnet och vårdtiden på grund av brist på personal. Vid majoriteten av vårdtillfällena 
med kohortvård var det inte möjligt att tillämpa arbetssättet under natten. Istället valde 
personalen att enbart bedriva kohortvård dagtid. Det beskrevs tillfällen då det beslutades 
att inte tillämpa det på natten eftersom det inte gick att få tillräckligt med personal. 
 

“Jag kan bara påminna mig att vi har haft det under hela dygnet en gång. De 
andra gångerna har man haft det dagtid. Vi gör så gott vi kan och det minskar väl 
eventuellt någon spridning, men på natten så går det inte.” (S1) 

 
En sjuksköterska betonade nödvändigheten av att bedriva kohortvård dygnet runt för att 
minska smittspridning på avdelningen. 
 

“Det är ingen idé och göra det dag och kväll och så struntar man i det på natten, 
då är det jättelätt att man kan föra smitta vidare till andra patienter. Det gäller ju 
att man ska kunna följa det hela dygnet, för att det ska vara helt säkert” (S4) 

 
Känslor 
Sjuksköterskorna beskrev att det fanns en rädsla för att bli smittade hos personalen. 
Rädslan resulterade i att personal ibland kortade ner besök hos patienten eller undvek att gå 
in. Sjuksköterskorna beskrev att det kunde påverka omvårdnaden av patienterna som 
vårdades med kohortvård. 
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“Folk blir lite rädda för att bli smittade själva tror jag (...) då kanske inte såren 
blir omlagda precis som de ska, eller att man inte hjälper dem så mycket med 
mobilisering eller stannar kvar när de ska äta. Man försöker korta av det så fort 
som möjligt så man kommer ut igen” (S3) 

 
Rädslan för att bli smittad påverkade även övrig personal på avdelningarna. Kontakt med 
paramedicinsk personal kunde påverkas. Sjuksköterskorna ansåg att omvårdnaden kunde 
påverkas eftersom patienterna inte fick samma kontakt med personal med annan 
kompetens. 
 

“Patienten fick inte den hjälpen som den behövde (...) varje dag är ju viktig för en 
patient. Många är rädda helt i onödan, för sköter man basala hygienrutiner så ska 
det gå bra” (S3) 

 
Alla utom en sjuksköterska beskrev att kohortvård medförde ökad stress och 
arbetsbelastning för personal som inte ingick i kohorten. Eftersom personalen som avsattes 
inte fick delta i vården av övriga patienter innebar det att personalen som inte ingick i 
kohorten fick vårda alla övriga patienter på avdelningen. För personalen utanför kohorten 
framkallade det ökade antalet patienter att vårda stress till följd av ökad arbetsbelastning. 
Samtidigt beskrev sjuksköterskorna att de vid arbete i kohorten kände sig stressade, inte 
behjälpliga och hade dåligt samvete till följd av att de inte kunna hjälpa sina kollegor. 
 

“När man ansvarar för kohortvården (...) så känner man att man skulle vilja hjälpa 
till, för de andra sliter medan man själv har det ganska lugnt, och så får man inte 
göra det (...) man kan känna att man inte är så behjälplig och kollegial som man 
skulle vilja vara” (S2) 

 
Sjuksköterskorna beskrev att de kunde uppleva en ökad stress även vid arbete i kohorten 
till följd av ökad arbetsbelastning. Att utföra eventuella smittspårningar innebar 
extraarbete, och att ensam vårda en patient upplevdes medföra ett ökat ansvar för patienten 
och bedömningar av dess hälsa, vilket också kunde framkalla stress.  
 

“Arbetstyngden kan bli tyngre om man ensam måste ta hand om en patient, dels 
kan det vara mycket ansvar, att man är den enda som gör bedömning av hur 
patienten mår. Ibland kan det bli mer arbetsbörda” (S5) 

 
Förbättringsområden 

Samtliga sjuksköterskor uttryckte områden som, enligt dem, hade behov av förbättring för 
att underlätta tillämpningen av kohortvård. De efterfrågade främst tydligare riktlinjer kring 
den praktiska tillämpningen av kohortvård samt fler enkelrum och utrymme att hantera 
avfall för att minska risken för smittspridning. 
 
Tydliggöra riktlinjer 
Sjuksköterskorna underströk att riktlinjerna kring kohortvård behövde förtydligas. En 
sjuksköterska beskrev att riktlinjerna inte kan bli nog tydliga, och att personalen måste ha 
en förståelse för varför vissa åtgärder behöver vidtas, för att ha motivation att utföra dem. 
Några sjuksköterskor lyfte fram att ordet “bör” i riktlinjerna framkallade osäkerhet hos 
vårdpersonalen och ledde till bristande kontinuitet i vården av patienter med kohortvård. 
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“(...) man tänjer på det beroende på hur stort patienttrycket är (...) “bör” kan man 
ju... har man inte så mycket patienter då kan man verkligen vara strikt och ha 
enkelsalar men är det mycket patienter så kan de få dela toalett” (S3) 

 
Vidare beskrev sjuksköterskorna att de saknade tydliga riktlinjer kring hur utförandet av 
praktiska detaljer skulle gå till vid kohortvård. Det framkallade osäkerhet och ledde till att 
sjuksköterskorna vissa gånger handlade efter “sunt förnuft” snarare än efter bestämda 
riktlinjer, vilket försvårade det praktiska arbetet och kunde leda till att kohortvården bröts. 
Sjuksköterskorna uttryckte därför att de önskade att riktlinjerna förtydligades, och att ett 
verktyg med överskådlig information angående åtgärder som skall vidtas vid olika smittor 
kunde effektivisera arbetet. 
 

“Riktlinjerna skulle nog kunna göras ännu tydligare (...) väldigt svart på vitt 
kanske vad som vad som gäller (...) de reglerna som finns, de är ganska luddiga 
(...) jag vet att många tycker att det är väldigt svårt och tyda dem” (S4) 

 
“Jag tror att man kan kostnadseffektivisera och effektivisera vården om det finns 
verktyg för personalen att snabbare kunna hitta vad det är som gäller för 
respektive smitta” (S6) 

 
Förbättra utrymmen 
Sjuksköterskorna beskrev att tillgången till enkelsalar med tillhörande toalett och dusch 
behövde förbättras eftersom avsaknaden kunde påverka kohortvården. Brist på enkelsalar 
ansågs vara den största bristen och kunde resultera i att riktlinjer kring kohortvården inte 
följdes. 
 

“Det är inte alltid det följs för att det är brist på enkelsalar eller brist på personal. 
Det fallerar ibland absolut och det känns ju inte alls bra.” (S3) 

 
Samma sjuksköterska som ovan beskrev också att brist på slussar i anslutning till 
enkelsalar samt avsaknad av hantering av sopor och tvätt inne på kohortsalen var 
problemområden som kunde förbättras. De identifierade en risk för smittspridning vid 
hantering av tvättsäckar och förflyttning av sopsäckar på väg mot och inne i den 
gemensamma sköljen. 
 

“Det finns inga slussar vid patientsalarna, eller att man kan ha kvar all tvätt och 
omläggningsmaterial som man ska slänga. Man kan inte slänga det från 
patientsalen utan man ska ta allting till gemensam skölj. Det är risk för 
smittspridning där” (S3) 

 
“Tvättsäckar som man har inne på salen ska fortfarande slängas bland vanlig tvätt. 
Då kanske man inte ska ställa ifrån sig den på golvet för att tvättsäcken kan ju vara 
kontaminerad med bakterier för att det har varit en kräkning inne på salen (...) Då 
får man tänka på “var ställer jag den här sopsäcken nu?” Det kan ju hända 
någonting även på det yttre menar jag” (S5) 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

I resultatet framkom delade meningar angående om omvårdnaden påverkades av att det 
bedrevs kohortvård på avdelningen. Sjuksköterskorna härledde skillnaden till olikheter i 
arbetsbelastning och därmed tillgänglig tid för patienterna. De sjuksköterskor som beskrev 
att omvårdnaden av patienterna inom kohorten påverkades ansåg att det berodde på rädsla 
att själva bli smittade, och sjuksköterskorna undvek därför att gå in till patienterna i 
kohorten. Andersson m.fl. (in press) påvisade i sin studie att sjukvårdspersonal undvek att 
gå in till smittade patienter. Författarna till föreliggande studie anser att omvårdnaden 
påverkas negativt om sjuksköterskorna till följd av rädsla undviker att gå in till patienterna 
inom kohortvården. Sjuksköterskorna kan genom sitt val att inte gå in till patienterna, 
riskera att inte identifiera samtliga omvårdnadsbehov hos patienten.  
 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) beskriver att omvårdnad ska ges respektfullt 
oberoende av sjukdom eller funktionsnedsättning. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 
(SFS, 1982:763), stadgas i 2 § att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en 
vård på lika villkor för hela befolkningen. Författarna till den aktuella studien anser att 
sjuksköterskor oberoende om patienter vårdas med kohortvård eller inte, bör ge likvärdig 
omvårdnad till alla patienter. Patienter inom kohorten riskerar till följd av minskad kontakt 
med sjuksköterskor och övrig vårdpersonal att inte få samma förutsättningar att återfå sin 
hälsa som övriga patienter. Sjuksköterskorna ansåg även att omvårdnaden av patienterna i 
kohortvården inte påverkades av arbetssättet. Sjuksköterskor i aktuell studie hänvisade den 
erfarenheten till att sjuksköterskorna fick mer tid till sina patienter eftersom de oftast hade 
ansvar för färre patienter. Författarna anser att mer tid till patienterna innebär att 
sjuksköterskans tillgänglighet ökar och förbättrade förutsättningar ges för att bedriva en 
god omvårdnad. 
 
Samtliga sjuksköterskor belyste att personalbrist var en stark bidragande faktor till att det 
uppstod brister i kohortvården. Bristerna skedde, enligt sjuksköterskorna, oftast på natten 
eftersom det då var svårare att få tillgång till extrapersonal. Särskilt sjuksköterskor ansågs 
vara svårt att få in extra men det var enklare för avdelningen att få in en undersköterska. 
Genom att låta en erfaren undersköterska ansvara för kohorten under natten vid tillfällen då 
patienten inte har större medicinska behov, tillåter det att han eller hon har tillgång till 
utbildad omvårdnadspersonal dygnet runt. Författarna anser att det är en osäker lösning om 
det inte med säkerhet går att säga att patienten inte har eller kommer få medicinska behov 
som kräver åtgärder av en sjuksköterska under natten. Socialstyrelsens (2006) riktlinjer 
gällande kohortvård beskriver att kohortvård måste bedrivas dygnet runt för att minska 
risken för smittspridning. Författarna i aktuell studie menar att eftersom brist på personal 
kan resultera i att kohortvård inte bedrivs på natten eller inte bedrivs alls på avdelningen, 
ökar risken för smittspridning av multiresistenta bakterier och calicivirus. Sjuksköterskorna 
beskrev att avsaknad av enkelrum med tillhörande toalett påverkade kvaliteten på 
kohortvården vilket har belysts av Thorstad m.fl. (2011). Enligt Socialstyrelsens (2006) 
riktlinjer för kohortvård skall vården bedrivas i enkelrum med tillgång till egen dusch och 
toalett för patienterna. Med stöd av Silén m.fl. (2011) samt Thorstad m.fl. (2011) menar 
författarna till aktuell studie att när resurser brister på avdelningen, finns det en risk att 
sjuksköterskorna upplever stress i sitt dagliga arbete. Stressen kan resultera i påverkan på 
patienternas omvårdnad samt tidsbrist, som kan resultera i brister i följsamhet till basala 
hygienrutiner (Andersson m.fl., 2011). 
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Tillämpning av kohortvård ansågs bidra med en ökad arbetsbelastning hos personal som 
inte ingick i kohorten. Eftersom personalen som ingick i kohorten inte kunde medverka i 
vården av övriga patienter på avdelningen ökade arbetsbelastningen för personal utanför 
kohorten, genom att de fick ansvar för fler patienter. Det resulterade enligt 
sjuksköterskorna i bortprioriteringar av omvårdnadsåtgärder för patienterna utanför 
kohorten. Den ökade arbetsbelastningen relaterat till minskad personal framkallade stress 
hos personalen utanför kohorten. Silén m.fl. (2011) påvisar i sin studie att sjuksköterskor 
upplevde en ökad stress när det inte fanns tillräckligt många sjuksköterskor på 
avdelningen. Författarna i föreliggande studie anser att den ökning av stress och 
arbetsbelastning kohortvården orsakade påverkade omvårdnaden för patienter utanför 
kohorten, på grund av de bortprioriteringar av omvårdnadsåtgärder som genomfördes. 
Enligt 2 §, 3 kap. i Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren vidta de åtgärder som 
behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. Skulle personalbristen lösas 
håller författarna med Loeb m.fl. (2003) som menar att risken för smittspridning skulle 
minska genom att möjliggöra för kohortvård att tillämpas enligt gällande riktlinjer. Mer 
personal kan även, enligt författarna, resultera i att bortprioriteringar av 
omvårdnadsåtgärder inte sker i lika stor utsträckning. Därmed skulle patienter utanför 
kohorten inte gå miste om omvårdnadshandlingar och på så sätt ges bättre förutsättningar 
att förbättra sin hälsa. 
 
Sjuksköterskorna ansåg att basala hygienrutiner följdes vid kohortvård. Enligt 
Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan arbeta enligt hygieniska rutiner för att förhindra 
smittspridning. Sjuksköterskorna beskrev en ökad försiktighet och följsamhet till 
hygienrutiner vid kohortvård, till följd av att de hade vetskap om att patienterna bar på en 
bekräftad smitta. Ökad följsamhet till hygienrutiner hos patienter med bekräftad smitta 
bekräftas i en studie av Andersson m.fl. (2011). Studien beskriver att sjuksköterskors 
följsamhet till vårdhygien hos en patient ökar efter att patienten blivit diagnostiserad med 
en specifik smitta. Upplevde sjuksköterskorna i aktuell studie brister i följsamheten till de 
basala hygienrutinerna ansågs de inte bero på att kohortvård bedrevs, utan på att det fanns 
övergripande brister i hygienarbetet på avdelningen. Sjuksköterskorna ansåg att de hade 
kunskap om basala hygienrutiner och att eventuella brister i det vårdhygieniska arbetet 
därför inte berodde på bristande kunskap, utan på tidsbrist till följd av ökad 
arbetsbelastning. Det stöds i en studie av Andersson m.fl. (2011) där det framgår att 
tidsbrist kunde leda till en bristande följsamhet till vårdhygieniska principer. Det 
bekräftades av en sjuksköterska som beskrev att upprätthållandet av vårdhygieniska 
principer kunde upplevas som besvärligt och medföra ökad arbetsbörda. 
 
Av resultatet framgår det att sjuksköterskorna uttryckte ett behov av tydligare och mer 
överskådliga riktlinjer angående kohortvård. En sjuksköterska ansåg att personalen måste 
ha en förståelse och motivation till varför kohortvården behöver tillämpas. Det saknades 
främst tydliga riktlinjer gällande utförandet av vissa praktiska detaljer, vilket framkallade 
osäkerhet hos sjuksköterskorna och försvårade tillämpningen av kohortvården. 
Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att ett mer lättöverskådligt verktyg skulle tas 
fram som underlättar snabb inläsning av vad som gäller vid omvårdnad av patienter med 
olika smittor. På grund av tidsbrist hade sjuksköterskorna inte möjlighet att läsa in flertalet 
dokument med olika riktlinjer. I en studie av Glacken och Chaney (2004) har brist på tid 
visat sig vara en av de främsta orsakerna till varför sjuksköterskor inte tillgodogör sig ny 
information, riktlinjer och forskning. Det är något som författarna till föreliggande studie 
menar är en nödvändighet för att bedriva kohortvård på ett säkert sätt utan brister. 
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Utifrån redovisat resultat och tillhörande resultatdiskussion anser författarna till 
föreliggande studie att studiens syfte har besvarats. 
 
Metoddiskussion  

Syftet med aktuell studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att tillämpa 
kohortvård. Metoden som valdes var en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, 
eftersom den bäst ansågs kunna besvara studiens syfte. Enligt Henricsson och Billhult 
(2012) används kvalitativ forskningsmetod i syfte att skapa kunskap om hur ett fenomen 
tolkas och uppfattas av människor. I motsats till en litteraturöversikt gav en kvalitativ 
metod möjlighet att beskriva, förstå och tolka deltagarnas upplevelse och erfarenhet av ett 
fenomen, i det här fallet kohortvård. Författarna ansåg därför att metoden som valdes har 
besvarat studiens syfte och var ett korrekt val av metod för studien.  
 
Urvalet av deltagare till studien gjordes genom ett strategiskt urval, eftersom författarna i 
enlighet med Henricsson och Billhult (2012) var intresserade av erfarenheterna hos en 
specifik grupp - sjuksköterskor. Författarna till föreliggande studie ansåg att 
sjuksköterskorna skulle ha uppnått en viss yrkeserfarenhet för att kunna bidra med 
informationsrika svar, därför uppskattades att minst ett års yrkeserfarenhet skulle vara ett 
urvalskriterium i studien. Enligt Benner (1993) kan sjuksköterskan ses som kompetent 
först efter två till tre års arbete under liknande förhållanden. Författarna till aktuell studie 
ansåg att ett års yrkeserfarenhet och erfarenhet av kohortvård var tillräckligt för att besvara 
studiens syfte, och att sjuksköterskorna därför inte nödvändigtvis behövde uppfylla 
Benners (1993) definition. Samtliga deltagare hade över ett års yrkeserfarenhet och 
uppfyllde därför urvalskriteriet. Att deltagarna skulle ha erfarenhet av att tillämpa 
kohortvård ansåg författarna var en självklarhet. Enligt Henricson och Billhult (2012) 
behöver deltagaren ha erfarenhet angående det valda fenomenet för att bidra till att besvara 
studiens syfte. Samtliga deltagare i studien hade tillämpat kohortvård, och hade därför 
erfarenheter som uppfyllde urvalskriteriet. 
 
En intervjuguide upprättades för att användas som stöd under intervjuerna, vilket 
Danielsson (2012a) anser säkerställde att alla deltagare fick samma frågor. Danielsson 
(2012a) betonar att intervjuguiden ger möjlighet att hålla frågorna inom vad som är 
relevant för studien samt tidsramen för intervjun. En semistrukturerad intervjumetod 
valdes eftersom intervjuaren då kunde anpassa ordningen på frågorna efter vad som 
framkom av deltagarens svar (Trost, 2010). En svaghet i föreliggande studie var att 
författarna var ovana vid att genomföra intervjuer vilket kunde ha påverka studiens kvalitet 
och trovärdighet. Därför genomfördes en pilotintervju för att ge tillfälle för intervjuaren att 
komma in i sin roll.  
 
Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer, något som Trost (2010) beskriver kan 
resultera i att deltagaren känner att han eller hon hamnar i ett maktunderläge. Eftersom 
författarna till föreliggande studie var ovana vid att genomföra kvalitativa intervjuer valdes 
det att båda författarna skulle delta för att agera stöd åt varandra i den nya situationen. 
Genom att en författare intog en passiv roll vid intervjutillfället minskade risken att 
deltagaren hamnade i ett maktunderläge, något som Trost (2010) anser kan hända. Samma 
författare agerade intervjuare under samtliga intervjuer eftersom de då genomfördes på 
samma sätt varje gång och medförde att intervjuaren successivt blev säkrare i sin roll vilket 
författarna anser stärker studiens trovärdighet.  
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Danielsson (2012a) beskriver att intervjuarens roll innebär att anpassa sig till 
intervjusituationen och följa upp deltagarens svar.  
 
Författarna valde plats för intervjun i samråd med deltagarna. Enligt Trost (2010) ska 
miljön vara så ostörd som möjligt och deltagaren ska känna sig trygg. Inga 
störningsmoment uppkom under genomförandet av intervjuerna Det kunde ha varit en 
nackdel att genomföra intervjuerna på deltagarnas arbetsplats eftersom sjuksköterskorna 
var i tjänst och behövde lämna sina aktuella arbetsuppgifter. Det fanns en möjlighet att 
studiens resultat och kvalitet påverkades om sjuksköterskorna hade bristande engagemang 
på grund av stress. Vid ett intervjutillfälle uppfattade författarna deltagaren som något 
stressad. Författarna ansåg att deltagaren gav utförliga svar på frågorna samt gav liknande 
svar som övriga deltagare, varför författarna inte anser att det påverkade studiens resultat. 
 
Vid genomförandet använde författarna en diktafon för att spela in intervjuerna. Kvale och 
Brinkman (2014) beskriver att genom att spela in intervjuerna har författarna möjlighet att 
notera och uppmärksamma förändringar i deltagarens tonfall och pauser som intervjuaren 
kan återvända till för att få ett så sanningsenligt resultat som möjligt. Trost (2012) menar 
att vid användning av diktafon kan intervjuaren fokusera på frågorna och svaren istället för 
att behöva ta anteckningar, något som kan störa deltagaren. Nackdelar är att deltagarna kan 
känna obehag och osäkerhet av att bli inspelade. Författarna till aktuell studie anser att den 
eventuella osäkerheten kan ha påverkat deltagarnas svar, vilket kan ha påverkat studiens 
resultat. Vissa deltagare uttryckte nervositet vid förfrågan om inspelning samt vid början 
av intervjun. Författarna till föreliggande studie hade under intervjuprocessens gång i 
åtanke att inte placera diktafonen rakt framför deltagaren, utan mellan den och 
intervjuaren. Författarna upplevde att deltagarna snabbt vande sig vid att bli inspelade, 
något som Trost (2012) belyst, och att intervjuns kvalitet och därmed resultat inte 
påverkades av att ljudupptagning skedde. 
 
Sjuksköterskorna arbetade på avdelningar med skilda inriktningar och hade ett varierande 
antal års yrkeserfarenhet. Därför hade de uppnått olika kompetensnivåer enligt Benner 
(1993). Eftersom variationen av deltagare i gruppen var stor var sannolikheten i enlighet 
med Henricsson och Billhult (2012) större att en variationsrik beskrivning av resultatet 
uppnåddes. Samtliga deltagare var av kvinnligt kön. Det minskar studiens överförbarhet till 
populationen sjuksköterskor i stort eftersom det även finns sjuksköterskor av manligt kön. 
Författarna i föreliggande studie anser att den bristande överförbarheten inte påverkar 
resultatets trovärdighet eftersom erfarenhet av kohortvård inte borde påverkas av kön. Det 
få antalet deltagare i studien styrker inte att resultatet är överförbart på hela 
sjuksköterskepopulationen. Efter sista intervjun upplevde författarna att samtliga deltagare 
beskrivit liknande erfarenheter av tillämpning av kohortvård och att ingen ny information 
av betydelse uppkommit. Därför anser författarna att resultatet i föreliggande studie till 
viss del går att överföra till verksamheter i Stockholms läns landsting. I föreliggande studie 
är analysprocessen noggrant beskriven, vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) ökar 
studiens reproducerbarhet, eftersom det möjliggör att resultatet kan reproduceras av andra 
forskare vid andra tidpunkter. En hög reproducerbarhet ökar studiens tillförlitlighet. 
Genom att författarna har presenterat citat från intervjuerna stärks studiens giltighet enligt 
Lundman och Hällgren Granheim (2012).  
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Då en av författarna hade erfarenhet av studiens ämne sedan tidigare, och erfarenheten 
bestod av att kohortvård var svårt att tillämpa på grund av personalbrist, kan detta ha 
påverkat resultatet genom att författaren omedvetet påverkade intervjusituationen och 
dataanalysen genom att lyfta fram data som bekräftade författarens erfarenhet. Innan 
studien genomfördes diskuterade författarna i enlighet med Henricsson (2012) igenom 
tidigare erfarenheter och förväntningar och reflekterade över hur förförståelsens påverkan 
på resultatet kunde minimeras. Författarna hade under arbetets gång i åtanke att inte låta de 
tidigare erfarenheterna påverka studiens resultat, och höll sig neutrala genom hela 
arbetsprocessen, från sökningen av information och genomförandet av intervjuer till 
resultatredovisning. Eftersom resultatet inte fullständigt speglade författarens erfarenhet 
anser författarna därför att förförståelsen inte påverkat studiens trovärdighet. Lundman och 
Hällgren Granheim (2012) betonar däremot att det inte helt går att utesluta att 
förförståelsen har påverkat dataanalysen och resultatet. 
 
Slutsats  

Till följd av att personal avsätts till kohortområdet ökar arbetsbelastningen på personalen 
utanför kohorten med ökad stress och försämrad kvalitet på omvårdnaden som följd. 
Personalbrist leder till tidsbrist som påverkar sjuksköterskornas användning av basala 
hygienrutiner samt inhämtning av kunskap. Personalbrist i kombination med bristande 
tydlighet hos riktlinjerna gällande kohortvård kan leda till att kohortvård inte bedrivs 
dygnet runt. Att inte tillämpa kohortvård kan leda till en ökad risk för smittspridning och 
på så sätt hota patientsäkerheten. Författarna drar slutsatsen att personalbrist påverkar 
omvårdnaden av patienter när kohortvård bedrivs på avdelningen. Även känslor som stress 
och rädsla hos sjuksköterskor påverkar patienternas omvårdnad negativt. För att minimera 
smittspridningen, genom att skapa goda förutsättningar för tillämpning av kohortvård, 
behövs mer personal och anpassade vårdutrymmen samt tydligare riktlinjer kring 
kohortvårdens praktiska tillämpning.  
 
Fortsatta studier 
Ett område för framtida studier kan vara att undersöka följsamhet till rutiner och riktlinjer 
vid kohortvård. Genom att identifiera problemområden och komma fram till 
problemlösningar kan omvårdnaden förbättras för patienterna. Vidare kan studier som 
undersöker sjuksköterskornas önskemål om ett lättöverskådligt kunskapsunderlag vara av 
intresse. 
 
Klinisk relevans  
Författarna anser att föreliggande studie är av klinisk relevans eftersom den belyser 
sjuksköterskornas erfarenhet av att tillämpa kohortvård i smittförebyggande syfte. Studien 
beskriver positiva och negativa erfarenheter samt förbättringsområden som sjuksköterskor 
upplever vid tillämpning av kohortvård, och redogör för hur den ansträngda 
personalsituationen kan påverka sjuksköterskornas arbetsbelastning, omvårdnaden och 
patientsäkerheten. 
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I 
  

BILAGA A 

Intervjuguide 
 

Allmänna frågor: 
  

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  
• Har du någon vidareutbildning och i sådana fall vilken? 
• Hur länge har du arbetat på den här avdelningen? 
• Hur många tillfällen har du arbetat med kohortvård? 
• Ge exempel på en situation då du arbetade med kohortvård 

 
Kohortvård: 

 
• Berätta om dina erfarenheter av att arbeta med kohortvård 
• När det kommer in en patient till Er som ska vårdas med kohortvård, vilka rutiner 

använder Ni er av på avdelningen? 
o Anser du att rutinerna är tydliga? 
o Vad tror du är orsaken bakom eventuella brister? 

• Anser du att omvårdnaden påverkas av att arbeta med kohortvård? På vilket sätt? 
• Anser du att arbetssituationen påverkas av att arbeta med kohortvård? 

o Anser du att kohortvård påverkar andra professioner på avdelningen? Ge 
exempel  

• Anser du att riktlinjer kring vårdhygien följs vid kohortvård, om nej, varför inte? 
• Vad behövs, enligt Dig, för att optimalt kunna vårda en patient med kohortvård? 

 
Avslutningsvis 

 
Har du något du vill tillägga? Något vi inte nämnt som du vill ta upp? 
Har Du några frågor till oss? 

 
Följdfrågor vid behov: 
• Hur menar du med....?  
• Varför....? 
• Kan du utveckla....? 
• Ge exempel på.... 
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BILAGA B 

Till verksamhetschef 
NN 
XXkliniken, XXsjukhuset  
 
Hej! 
 
Vi heter Celia Benoni och Malin Keyson och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 
Högskola, termin 5. Vi ska genomföra ett självständigt arbete som omfattar 15 
högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans upplevelse av att vårda 
patienter med kohortvård (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll 
och upplägg). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid …… kliniken, 
XXsjukhuset. 
 
Om Du godkänner att studien genomförs vid avdelning XX, är vi tacksamma för din 
underskrift av denna bilaga och Om Du känner dig tveksam till att studien genomförs vid 
avdelning XX är vi tacksamma för besked om detta. Har Du ytterligare frågor rörande 
undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  
 
Vänlig hälsning   
 
Celia Benoni    Malin Keyson 
celia.benoni@stud.shh.se   malin.keyson@stud.shh.se 
xxx-xxxxxxx   xxx-xxxxxxx  

    
   

Handledare: 
Britten Jansson 
britten.jansson@shh.se 
xx-xxxxxx 
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SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA PATIENTER MED 
KOHORTVÅRD  
 
Problemformulering 
Att förebygga och handlägga vårdrelaterade sjukdomar är en del i arbetet att erbjuda en 
säker vård för patienterna. Det är hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar att vidta basala 
hygienrutiner vid all patientkontakt. Att följa basala hygienrutiner måste vara ett krav för 
att förhindra smittspridning. 
Studier har visat att personalen upplever stress över avsaknad av enkelrum att vårda 
patienter på. Den ökade arbetsbelastningen relaterat till skarpare hygienrutiner skapar 
upplevelse av ökad arbetsbörda vid kohortvård. Sjuksköterskor uttryckte oro över att sprida 
smittan vidare till andra patienter och detta påverkade vården.  
 
Under sitt yrkesliv kommer sjuksköterskor med stor säkerhet komma i kontakt med 
tillfällen då kohortvård tillämpas för att minska smittspridning. Den ökade 
arbetsbelastningen kan resultera i brister i basala hygienrutiner och påverka vården. 
Kunskap kring ämnet kan leda till förbättringar i sjuksköterskornas dagliga arbete och 
eventuellt påverka patientsäkerheten.  
 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet och upplevelse av 
att vårda patienter med kohortvård.  
 
Metod  
Studien genomförs med kvalitativ metod. Vi önskar intervjua sjuksköterskor om deras 
upplevelser av att vårda patienter med kohortvård. Genom detta önskar vi få en ökad 
förståelse för hur arbetet vid kohortvård fungerar och upplevs i praktiken. Vår önskan är att 
genomföra 6 till 8 intervjuer, med legitimerade sjuksköterskor som har erfarenhet av att 
vårda patienter med kohortvård i sin nuvarande profession. Deltagarna ska ha varit 
yrkesverksamma i minst 1 år och behärska det svenska språket. Intervjuerna kommer 
spelas in med hjälp av diktafon och transkriberas i sin helhet. Innan intervjuerna genomförs 
kommer deltagarna erhålla ett informationsbrev och ge sitt godkännande till deltagande. 
Det är frivilligt att delta och deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan. 
Det insamlade materialet kommer analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Alla 
intervjuer kommer avidentifieras för att säkerhetsställa att obehöriga ej kan identifiera 
deltagarna.  
Efter publicering kommer inspelningarna raderas.  
 
Tidslängd  
Studien kommer att genomföras mellan v. 44-03. Vi önskar helst utföra intervjuerna 
mellan 11 och 20 november, men är flexibla om någon annan tidpunkt skulle passa er 
bättre. Intervjun beräknas ta 30-40 minuter. 
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Jag godkänner härmed att Celia Benoni och Malin Keyson får utföra studien 
“Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med kohortvård” på enheten under v. 
46-47 
 
 
____________________________________ 
Ort, datum 
 
 
 ____________________________________ 
Namnteckning 
 
 
 ____________________________________ 
Namnförtydligande   
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BILAGA C 

Förnamn Efternamn 
Avd. xx 
xxx Sjukhus 
Verksamhet Stockholm, datum 
 
Förfrågan om deltagande i intervjustudie 
 
Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med kohortvård 
 
Vi heter Celia Benoni och Malin Keyson och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 
Högskola, termin 5. Vi ska under höstterminen 2015 genomföra ett självständigt arbete 
omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskans erfarenhet 
av att vårda patienter med kohortvård. Vi är därför intresserade av att få genomföra 
intervjuer med sjuksköterskor. Deltagarna som tillfrågas bör uppfylla följande kriterier; 
 

• Legitimerad sjuksköterska med minst 1 års yrkeserfarenhet 
• Erfarenhet av att ha vårdat patienter med kohortvård i sin nuvarande profession 
• Behärskar det svenska språket i tal och skrift 

 
Orsak till ovanstående kriterier är att deltagaren ska ha en viss yrkeserfarenhet, samt kunna 
förstå och ge svar på frågorna utan risk för missförstånd eller feltolkningar hos båda parter.  
 
Problemformulering 
Att förebygga och handlägga vårdrelaterade sjukdomar är en del i arbetet att erbjuda en 
säker vård för patienterna. Det är hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar att vidta basala 
hygienrutiner vid all patientkontakt. Att följa basala hygienrutiner måste vara ett krav för 
att förhindra smittspridning. 
Studier har visat att personalen upplever stress över avsaknad av enkelrum att vårda 
patienter på. Den ökade arbetsbelastningen relaterat till skarpare hygienrutiner skapar 
upplevelse av ökad arbetsbörda vid kohortvård. Sjuksköterskor uttryckte oro över att sprida 
smittan vidare till andra patienter och detta påverkade vården. 
 
Under sitt yrkesliv kommer sjuksköterskor med stor säkerhet komma i kontakt med 
tillfällen då kohortvård tillämpas för att minska smittspridning. Den ökade 
arbetsbelastningen kan resultera i brister i basala hygienrutiner och påverka vården. 
Kunskap kring ämnet kan leda till förbättringar i sjuksköterskornas dagliga arbete och 
eventuellt påverka patientsäkerheten. 
 
Syfte 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet och upplevelse av att vårda 
patienter med kohortvård. 
 
Metod 
Studien genomförs med kvalitativ metod. Vi önskar intervjua sjuksköterskor om deras 
upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter med kohortvård. Genom detta önskar vi 
få en ökad förståelse för hur arbetet vid kohortvård fungerar och upplevs i praktiken. Vår 
önskan är att genomföra 6 till 8 intervjuer som kommer spelas in med hjälp av en diktafon 
och sedan transkriberas i sin helhet. Innan intervjuerna genomförs erhåller deltagarna detta 
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informationsbrev och ger sitt godkännande till deltagande. Det är frivilligt att delta och 
deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan.  
Det insamlade materialet kommer analyseras med kvalitativ innehållsanalys. Alla 
intervjuer kommer att avidentifieras för att säkerhetsställa att obehöriga ej kan identifiera 
deltagarna. 
Efter publicering kommer inspelningarna raderas.  
 
Tidslängd 
Tid och plats för varje intervju kommer att bokas med deltagaren. Intervjun beräknas ta 30-
40 minuter.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Celia Benoni & Malin Keyson 
 
     
Kontakt: 
Celia Benoni    Malin Keyson  
Tel.nr. xxx-xxxxxx   Tel.nr. xxx-xxxxxx 
celia.benoni@stud.shh.se   malin.keyson@stud.shh.se  
 
     
Handledare: 
Britten Jansson 
Tel.nr. xx-xxxxxx 
britten.jansson@shh.se  
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Informerat samtycke 
 
Informerat samtycke bygger på den etiska principen om att skydda deltagarens frihet och 
rätt till självbestämmande. Dokumentation av samtycke till att delta i en studie påbjuds 
enligt svensk lagstiftning 
För att delta i studien krävs det att; 

• jag bekräftar att jag har mottagit, läst och förstått informationen om 
forskningsstudien "Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med 
kohortvård" 

• jag är införstådd med att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst 
kan avbryta mitt deltagande utan press eller påverkan. 

 
……………  ………………………………………. 
Datum                Underskrift deltagare 
 
………………………………………. 
Namnförtydligande deltagare 
 
Undertecknad person har gått igenom studiens syfte och upplägg med ovanstående. 
 
……………  ……………………………………….. 
Datum    Underskrift 
 
……………………………………….. 
Namnförtydligande 
 
 


