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Sammanfattning 

 

Bakgrund: När kvinnor har bröstsmärtor kopplas detta oftast inte ihop med hjärtinfarkt, 

vilket resulterar i att de får mindre uppmärksamhet och fel behandling. Sjuksköterskan har 

en viktig roll i att informera och utbilda patient och anhöriga under sjukhusvistelsen som 

oftast är kort. Kontinuerlig utbildning, skriftlig information och repetition för patienten och 

anhöriga under hela sjukhusvistelsen är av betydande vikt för att klargöra att patienten 

förstått samt att reducera oron för att bli utskriven.  

 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre kvinnor med 

hjärtinfarkt.  

 

Metod: En kvalitativmetod har använts. Insamlandet av data har gjorts genom sex 

intervjuer med sjuksköterskor inom den geriatriska sjukvården och äldreomsorgen. 

Datamaterialet  har analyserats utifrån en innehållsanalys och delats in i subkategorier och 

huvudkategorier med hjälp av meningsbärande enheter.  

Resultat: Att inte ha kunskap om äldre kvinnor med hjärtinfarkt uttrycktes som 

frustrerande och sjuksköterskorna beskrev att de var rädda att fråga sina kollegor. Några av 

sjuksköterskorna upplevde det motsatta, de kände sig trygga i sin yrkesroll och vågade 

fråga. Sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att vårda äldre kvinnor med hjärtinfarkt på 

grund av att de ofta var multisjuka och inte helt orienterade. Upplevelser av stress, 

nervositet och nedstämdhet beskrevs som en del i vårdandet. Att få tid för reflektion var av 

stor betydelse för att kunna hantera påfrestande vårdsituationer.  

 

Diskussion: Resultatet lyfter fram att vissa sjuksköterskor upplevde stress i vårdandet, det 

kan vara svårt att ta tillvara patientens livsvärld och ha en helhetssyn i vårdandet när det är 

en stressig arbetssituation. Studien har belyst olika upplevelser sjuksköterskan kan möta i 

vårdandet av den äldre kvinnan med hjärtinfarkt. Att få en kännedom om dessa upplevelser 

kan bidra till en ökad förståelse för vilka resurser som behövs sättas in för att förbättra 

vården för dessa kvinnor. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskan, upplevelser, äldre kvinnor, hjärtinfarkt.  

   

 

  



 
 

 
 

 

  

 Abstract 

 

Background: When women have breast pain this usually is not associated with 

myocardial infarction, which results in that they get less attention and wrong treatment. 

The nurse has an important role in informing and educating patients and families 

during hospitalization, which is usually short. Continuous training, written information 

and repetition for patient and family throughout the hospital stay are of considerable 

importance to clarify that the patient understands and to reduce the anxiety of being 

discharged. 

Aim: The aim is to describe nurses' experiences of caring for older women with 

myocardial infarction. 

Methods: A qualitative method was used. The collection of data was done by six 

interviews with nurses in geriatric care and elderly care. Dataset has been processed 

based on a content analysis and divided into subcategories and main categories using 

meaningful units. 

Results: Not having knowledge of older women with myocardial infarction was 

expressed as frustrating and nurses described how they were afraid to ask their 

colleagues. Some of the nurses experienced the opposite, they felt safe in their 

professional role and had confidence to ask. The nurses experienced difficulties in 

caring for older women with myocardial infarction because they often had multiple 

illnesses and was not fully oriented. Perceptions of stress, nervousness and depression 

were described as part of caring. Making time for reflection was of great importance to 

cope with stressful care situations. 

Discussions: The results highlight the fact that some nurses experienced stress, it can 

be difficult to utilize the patient's life world and have a holistic approach in caring 

when it's a stressful work situation. The study has highlighted different experiences 

nurses may face in caring for the older woman with myocardial infarction. To get an 

understanding of these experiences may contribute to a better understanding of what 

resources are needed to be taken to improve care for these women. 

Keywords: Nurses, experiences, older women, myocardial infarction. 
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Inledning 

Utifrån min kandidatuppsats (Gidö & Holsteinsson, 2011) fann jag att tiden efter en 

hjärtinfarkt kan vara svår att hantera. Kvinnorna upplevde att denna tid var fylld med oro, 

rädsla och osäkerhet. Dessa känslor kunde handla om framtiden, hälsan och en överdriven 

uppmärksamhet på olika symtomyttringar. Att göra livsstilsförändringar var något som 

kvinnorna upplevde som svårt, då de inte visste hur de skulle gå tillväga. De upplevde att 

vårdpersonalen inte gav dem tillräckligt med tid och de saknade tilltro och bekräftelse från 

vårdpersonalen angående sina hjärtproblem. Vissa av kvinnorna uttryckte ett behov av 

enskilda stödsamtal som inriktade sig mer på deras individuella behov. Det framgår tydligt i 

kandidatuppsatsen att bristen på information från vårdpersonalen var ett stort problem för 

dessa kvinnor, de upplevde att de saknade kunskap om sin sjukdom. Kunskapsbristen kunde 

handla om behandling, rehabilitering och vilka problem som kvinnorna kunde stöta på efter 

utskrivningen från sjukhuset. Det är därför viktigt att dessa kvinnor får en bra vård på 

sjukhuset. En vård som även förbereder kvinnorna för tiden efter utskrivningen. Målet med 

studien är att synliggöra vilka upplevelser som finns hos sjuksköterskorna som vårdar äldre 

kvinnor med hjärtinfarkt och därmed tydliggöra vilket behov av resurser som behövs för att i 

framtiden kunna förbättra vården för dessa kvinnor. 

 

Bakgrund 

Hjärtinfarkt är en akut blodpropp som blockerar kranskärl så att blodgenomströmningen till 

hjärtat stoppas. Detta leder till att vissa celler i hjärtat dör på grund av syrebrist och 

näringsbrist, en skada på hjärtat uppstår (Schenck-Gustafsson, 2011). Lockyer och Bury 

(2002) skriver att år 2000 i Storbritannien dog 55 727 kvinnor i hjärt- och kärlsjukdomar, 

77,06 % av dessa kvinnor var 75 år och äldre. Enligt WHO (World Health Organisation) är 

hjärt- och kärlsjukdom det mest bortglömda hälsoproblemet bland kvinnor i hela världen 

(Schenck-Gustafsson, 2006; 2008). Socialstyrelsen (2008) skriver att kvinnor är ofta sju till 

åtta år äldre än män när de insjuknar i hjärt- och kärlsjukdom och att det därför finns en risk 

att kvinnor inte behandlas på rätt sätt på grund av åldern. I rapporten framkom att detta beror 

på att kvinnor söker vård senare, de tar inte sina symptom på allvar och relaterar oftast inte 

sina symptom till hjärtsjukdom. Socialstyrelsen (2008) skriver att en orsak till detta kan vara 

okunskap och att kvinnorna har en uppfattning om att det bara är män som drabbas av 

hjärtinfarkt.  
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Swahn (1998) visade att största delen av forskningen har gjorts på en homogen grupp, 

medelålders vita män. Därför kan resultaten av dessa studier inte appliceras säkert och 

effektivt på både män och kvinnor. Författaren skriver vidare att redan på akuten får kvinnor 

vänta längre än män på att bli undersökta och kvinnorna blir oftare placerade på en vanlig 

sjukhusavdelning istället för på en intensivvårdsavdelning. Lockyer och Bury (2002) skriver 

att när kvinnor har bröstsmärtor kopplas detta oftast inte ihop med hjärtinfarkt, vilket 

resulterar i att de får mindre uppmärksamhet och fel behandling. Hart (2005) hävdar att 

fördomar lever kvar hos befolkningen att hjärt- och kärlsjukdom är en ”manlig” sjukdom.. 

Swahn (1998); Erhardt (2003); Schenck-Gustafsson (2006); Shirato och Swan (2010) anser 

att det behövs mer forskning i kvinnors hälsa, förebyggande åtgärder, riskfaktorer, utbildning 

av hälso- och sjukvårdspersonal samt spridning av information till befolkningen om 

olikheterna mellan könen. Shirato och Swan (2010) skriver vidare att metoder behöver 

utvecklas i hur riktlinjer, information och kunskap kan implementeras och spridas till hälso- 

och sjukvårdspersonal. 

 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter 

Litteraturgenomgången visade att det finns få studier som belyser sjuksköterskans perspektiv i 

vårdandet. Robinson (1999) skriver att under sjukhusvistelsen har sjuksköterskan många 

viktig uppgifter, inte bara att samordna vården för den hjärtsjuka patienten och dennes familj 

utan även se till att uppföljning görs. Författaren skriver vidare att sjuksköterskan måste vara 

uppmärksam på tecken, symtom och komplikationer till följd av en hjärtinfarkt, kunna fatta 

beslut och påbörja behandling. Sjuksköterskan har också en viktig roll i att informera och 

utbilda patient och anhöriga under sjukhusvistelsen som oftast är kort, i genomsnitt runt fyra 

dagar. Robinson (1999); Fleury och Moore (1999) lyfter fram vikten av kontinuerlig 

utbildning och information för patienten och anhöriga under hela sjukhusvistelsen. 

Kristofferzon, Löfmark och  Carlsson, 2007;  Fleury och Moore (1999) fann att skriftlig 

information och repetition är av betydande vikt för att klargöra att patienten förstått samt för 

att reducera oron för att bli utskriven. Robinson (1999) skriver vidare att utbildningens fokus 

ska ligga på sjukdomsprocessen, träning, kost, stresshantering, psykiska symptom och 

tobaksavvänjning. Robinsson (1999) fann också att sjuksköterskan och patienten fokuserade 

på olika områden för lärandet efter en hjärtinfarkt. Författaren skriver vidare att patienten ville 

lära sig mer om riskfaktorer, hur de minskar risken för en ny hjärtinfarkt och hur riskfaktorer 

påverkar hjärtat, medan sjuksköterskan fokuserade på att utbilda patienten om deras 
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mediciner. Författaren hävdar att patienten inte prioriterar att lära sig om medicinen förrän 

strax innan utskrivningen från sjukhuset samt att kvinnornas behov av information och 

utbildning var störst tre månader efter hjärtinfarkten. Robinsson (1999) lyfter fram att 

sjuksköterskor måste ha i åtanke att lärande inte kommer att ske förrän den lärande är 

intresserad av det som hon eller han ska lära sig. 

 

Kristofferzon et al. (2003, 2007, 2008); Ryan och Zerwic (2003); Jackson, Daly, Davidson, 

Elliott, Cameron-Traub, Wade, Chin och Salamonson (2000) skriver att det fanns en brist på 

kunskap om hjärtinfarkten hos kvinnor. Ryan och Zerwic (2003) skriver att bristen på 

kommunikation och information mellan hälso- och sjukvården och kvinnorna resulterade i att 

kvinnorna hade knapphändig kunskap om hur de kunde reducera riskfaktorer för hjärt- och 

kärlsjukdom. Författarna skriver vidare att det saknas kunskap hos befolkningen om hur hjärt- 

och kärlsjukdomar påverkar kvinnor och deras hälsa. Det behövs ökade resurser till att utbilda 

befolkningen och det är hälso- och sjukvårdens ansvar att informera kvinnor i riskzonen om 

farorna med hjärt- och kärlsjukdomar. Robinson (1999) lyfter fram att det effektivaste stödet 

får patienter som insjuknat i hjärtinfarkt av sina familjemedlemmar, men det finns behov av 

ökat stöd för vissa patienter och det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen identifierar 

dessa patienter samt vilket sorts stöd som behövs sättas in. Hart (2005); Robinson (1999) 

skriver att sjuksköterskan har också en betydande roll i att samordna olika vårdgivare och se 

till att patienten får de resurser som behövs. Författarna fann också att ett samarbete mellan 

olika discipliner inom hälso- och sjukvården kan ha en stor betydelse för att kunna förbättra 

rehabilitering, utbildning och planering för kvinnor med hjärt- och kärlsjukdomar och för de 

kvinnor som ligger i riskzonen att drabbas.  

 

Den äldre kvinnan med hjärtinfarkt 

Hart (2005) skriver att kvinnor har en lägre risk att drabbas av hjärtsjukdom tills de når åldern 

65 år och äldre, då insjuknar en av tre kvinnor i hjärt- och kärlsjukdom. Ryan och Zerwic 

(2003); Lefler och Bondy (2004) skriver att äldre personer söker vård vid hjärtinfarkt senare 

än yngre personer. Ryan och Zerwic (2003) hävdar att detta kan bero på att symptomen vid 

hjärtinfarkt som exempelvis trötthet, som är ett vanligt symptom för hjärtinfarkt speciellt 

bland kvinnor, oftast kopplades ihop med ett normalt åldrande. Författarna skriver att kvinnor 

som blev inlagda på sjukhus för hjärtinfarkt inte trodde att deras symptom berodde på något 

allvarligt trots att de har en sjukdomshistoria med hjärtinfarkt. Författarna skriver vidare att 
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äldre personer (över 75 år) inte berättade om sina symptom eftersom de trodde att symtomen 

berodde på åldrandet och de antog därför att det inte fanns eller var nödvändigt med någon 

medicinskbehandling. Lefler och Bondy (2004) fann att äldre kvinnor sökte vård senare på 

grund av att de hade andra strategier att hantera symptomen. De kunde istället ringa andra 

som exempelvis barnen och söka råd, självbehandla med mediciner eller vila. Författarna 

hävdar att detta kunde bero på en okunskap i symptomyttringar vid hjärtinfarkt. Day och 

Batten (2008) hävdar att kvinnors upplevelse av symtom kan visa sig på olika sätt vid en 

hjärtinfarkt. Det kan därför vara troligt att kvinnor hanterar sina symtom och ohälsa på ett 

annat sätt. Författarna skriver vidare att kvinnor och män har olika sociala roller och ansvar, 

kvinnornas behov efter en hjärtinfarkt kan därför skilja sig i från det som tidigare forskning 

om män visar.  

 

Crane och McSweeney (2003) fann att äldre kvinnor upplevde en minskad energi efter sin 

hjärtinfarkt. Författarna skriver vidare att kvinnorna uppmärksammade fysiska symptom efter 

hjärtinfarkten. Det kunde handla om andfåddhet, smärta, yrsel och trötthet. De olika fysiska 

symptomen påverkade olika delar av kvinnornas liv. Författarna hävdar att kvinnornas 

vetskap om hjärt- och kärlsjukdomar samt om deras fysiska symptom påverkade kvinnorna att 

vilja ändra sina hälsomässiga beslut och handlingar. Förändringarna kunde handla om ökad 

fysisk aktivitet, ändring av den personliga inställningen och att de blev mer följsam till olika 

behandlingar. Crane och McSweeney (2003) skriver att kvinnorna ändrade sin livsföring för 

att minimera riskfaktorerna. De lade om sina matvanor, slutade röka, blev mer fysiskt aktiva 

och stressade mindre. Men detta gällde inte alla. Två av kvinnorna uppgav att det var svårt att 

sluta röka, då rökningen var ett sätt för dem att hantera stressen. De flesta av kvinnorna i 

studien försökte börja med någon slags av fysisk aktivitet. McInnes (2005) motsätter delvis 

detta resultat i sin studie. Det framkom i resultatet att ingen av kvinnorna som medverkade i 

studien gjorde några betydande livsstilsförändringar. Författaren skriver vidare att det då 

handlade om livsstilsförändringar som kost, fysisk aktivitet och rökvanor.  

 

Crane och McSweeney (2003) fann att kvinnorna hanterade sin stress genom att hålla sig 

upptagna och att ständigt vara koncentrerade på sina tankar och handlingar. Ett sätt att hålla 

sig koncentrerad var att prata med sig själv. Författarna skriver vidare att de sociala rollerna 

ändrades för många av kvinnorna. De hade tidigare stått för helgmiddagar i familjen, men 

överlät nu dessa sysslor till andra familjemedlemmar. Kvinnornas prioriteringar förändrades 

efter hjärtinfarkten och de började sätta sig själva i fokus. Författarna fann också att många av 
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kvinnorna blev mer medvetna om hjärt- och kärlsjukdomar och de blev mer följsamma till 

mediciner och andra föreskrivna behandlingar. Tre av kvinnorna berättar att de nu efter 

hjärtinfarkten tog sina mediciner, ”religiously” (Crane & McSweeney, 2003, s. 173).  

 

Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008); Crane och McSweeney (2003) skriver att det 

fanns känslomässiga förändringar i de äldre kvinnornas liv efter hjärtinfarkten. Det kunde 

handla om rädsla, oro, nervositet, misstro och osäkerhet. Crane och McSweeney (2003) 

skriver vidare att tidiga känslor som dök upp efter hjärtinfarkten var rädsla och misstro. En 

annan känsla som kopplades ihop med rädslan var osäkerheten över hälsan. Denna osäkerhet 

upplevdes av sex av de femton kvinnorna som intervjuades och det handlade då om att 

drabbas av en ny hjärtinfarkt. Författarna skriver vidare på grund av att kvinnorna upplevde 

att deras hälsa var osäker så ville de inte bli lämnade ensamma, i fall de inte skulle kunna få 

hjälp om de behövde. Vissa av kvinnorna oroade sig för att få en ny hjärtinfarkt när de tog 

hand om barnbarnen. Författarna menar att denna osäkerhet begränsade kvinnorna i deras 

aktiviteter, då de var rädda för att åka för långt bort från hemmet. Om de skulle få en ny 

hjärtinfarkt ville de vara nära sitt eget sjukhus och läkare, där de visste att det fanns de 

resurser som behövdes. Tre av kvinnorna berättade att de grät mer efter hjärtinfarkten och 

upplevde sig själva mer nervösa och oroliga. Författarna skriver vidare att alla kvinnor 

upplevde förluster av olika slag, det kunde handla om förlust av självförtroende, inkomst, 

nöjen och ärlighet. Crane och McSweeney (2003) fann att vissa av kvinnorna som upplevde 

förlust av ärlighet försökte undanhålla sjukdomssymptom och känslor från sina 

familjemedlemmar. Författarna skriver att en kvinna berättade om förlusten av sitt största nöje 

när hon tvingas sälja sin husvagn. De identifierade förlusterna var varierande, men alla av de 

äldre kvinnorna upplevde förluster kopplat till förändringarna i deras liv efter hjärtinfarkten. 

Att kvinnor upplever känslor av förlust efter en hjärtinfarkt bekräftas även av Schou, Jensen, 

Zwisler och Wagner (2008). 

 

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visade att det finns lite kunskap om sjuksköterskans upplevelser av att 

vårda äldre kvinnor med hjärtinfarkt. I bakgrunden framkommer det att den äldre kvinnans 

kunskap om sin hjärtinfarkt är bristfällig. Information och kunskap från sjuksköterskan 

beskrivs som en viktig del i att klara tiden efter utskrivningen från sjukhuset för dessa 

kvinnor. Sjuksköterskan har därför en viktig arbetsuppgift i att kommunicera, informera och 

utbilda den äldre kvinnan med hjärtinfarkt. Det är därför av betydelse att lyfta fram 
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sjuksköterskans upplevelser i vårdandet av den äldre kvinnan med hjärtinfarkt. Genom att 

beskriva dessa upplevelser så tydliggörs vilka kunskaper som sjuksköterskan efterfrågar. Med 

denna nya kunskap ges sjuksköterskan möjlighet att i framtiden förbättra vården för den äldre 

kvinnan med hjärtinfarkt, både under och efter sjukhusvistelsen. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre kvinnor med hjärtinfarkt.  

 

Teoretiska utgångspunkt 

Livsvärldsperspektivet har använts som teoretisk utgångspunkt i studien. Begreppet livsvärld 

introducerades av Husserl (i Dahlberg & Drew, 1997). Dahlberg och Drew (1997) skriver att 

livsvärlden är ett fenomenologisk begrepp och intresset ligger i att studera upplevelserna av 

ett fenomen, ett objekt eller en händelse i det vardagliga livet. Dahlberg och Segesten (2010) 

hävdar att livsvärlden beskriver världen som den upplevs och man vill genom livsvärlden 

kunna skapa en förståelse för människors upplevelser, ”livsvärlden förstås som världen så 

som den erfars” (s.128). Teorin om livsvärlden presenteras nedan i tre kategorier; Tid och 

sammanhang; En kropp med erfarenheter; Öppenhet och följsamhet. 

 

Tid och sammanhang 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att livsvärlden inkluderar både dåtid, nutid och framtid 

som i sin tur binds samman med sammanhang och mening (s. 129). Författarna anser att om 

en tidsaspekt är sammanbunden med ett meningsfullt sammanhang kan denna upplevelse 

uppfattas annorlunda i jämförelse med en tidsaspekt utan meningsfullt sammanhang (s.131). 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att i livsvärldsperspektivet är den vardagliga tillvaron i 

fokus (s.140). Författarna skriver vidare att det är när vardagen utmanas av sjukdom som 

tillvaron kan vara svår att hantera och förstås, det är då viktigt att vårdaren kan vårda bortom 

sammanhanget av sjukvård och skapa sig en förståelse om hur patientens liv ser ut utanför 

vården (s. 140). Författarna fann att för kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt kan 

hälsoprocesserna motverkas eller gå förlorade om inte kvinnornas vardagliga liv bejaktas i 

vårdandet (s.141).   
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En kropp med erfarenheter  

Kroppen förstås som ett subjekt, en levd kropp fylld med erfarenheter, minnen, tankar, 

känslor, visdom och upplevelser (Dahlberg & Segesten, 2010, s.131). Merleau-Ponty beskrev 

det som att kroppen är bunden till världen och det är genom kroppen vi får tillgång till världen 

(i Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 116). Dahlberg och Segesten 

(2010) skriver att det är genom den levda kroppen som livsvärlden får sina tidsliga och 

rumsliga dimensioner, ”den bebor tid och rum” (s. 132). Författarna skriver vidare att vi lever 

genom kroppen och utan kroppen har vi ingen värld, en förändring av kroppen skapar i sin tur 

en förändring av tillgången till världen och livet (s.133). Författarna anser att kroppen är 

ingenting man ”har” som ett objekt utan är någonting man ”är” (s.132). Författarna skriver 

vidare att det finns en helhetssyn på den levda kroppen som inkluderar både det fysiska, 

existentiella, psykiska och andliga på samma gång (s. 132). Dahlberg och Segesten (2010) 

skriver att detta visar på en tydlig skillnad i det vårdvetenskapliga sättet att tänka i jämförelse 

med den medicinska vetenskapen som skiljer på kropp och själ (s.132). 

 

Öppenhet och följsamhet 

Livsvärldsperspektivet poängterar vikten av öppenhet och följsamhet till den andra 

människans levda värld och unikhet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003, s.25). Författarna skriver vidare att för att kunna ha en öppen hållning måste vårdaren 

ha en strävan efter att reflektera, tygla och kritiskt granska sin egen förförståelse (s. 27). 

Dahlberg och Segesten (2010) hävdar att förförståelsen kan hjälpa vårdaren att göra dialogen 

med patienten givande, men den kan också stjälpa och guida oss fel. Författarna skriver vidare 

att det därför alltid är viktigt att problematisera öppenhet ur ett patientperspektiv för att inte 

riskera att patientens berättelse anpassas till vårdarens förförståelse (s. 155).  

Dahlberg och Drew (1997) skriver att med öppenhet kan vårdaren stiga in i patientens värld 

utan förväntningar och patienten kan lära vårdaren hur hans eller hennes värld upplevs.  

 

Metod 

För att nå studiens syfte: Att studera sjuksköterskans subjektiva upplevelse av att vårda äldre 

kvinnor med hjärtinfarkt har en kvalitativ ansats använts (Elo & Kyngäs, 2007).  
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Urval 

Sjuksköterskor som arbetar inom den geriatriska vården samt sjuksköterskor som arbetar 

inom äldreomsorgen har kontaktas per telefon. Dessa sjuksköterskor hade erfarenheter av att 

vårda äldre kvinnor vilket var ett kriterium för medverkan i studien. Urvalskriterierna för att 

kunna delta i studien var att sjuksköterskorna hade minst ett års yrkeserfarenhet som 

sjuksköterska, att de förstod och kunde tala svenska samt att de var villiga att berätta om sina 

upplevelser av att vårda äldre kvinnor med hjärtinfarkt. Urvalet har även skett utifrån ett så 

kallat bekvämlighetsurval där författaren har fått hjälp av personer som är kända av 

författaren för att komma i kontakt med sjuksköterskor som har upplevelser av att vårda äldre 

kvinnor med hjärtinfarkt. Deltagarinformation (bilaga 1) delades ut till fyra sjuksköterskor 

inom den geriatriska sjukvården och fyra inom äldreomsorgen, två tackade nej. Totalt valde 

sex sjuksköterskor att delta i intervjuerna, tre från äldreomsorgen och tre från den geriatriska 

sjukvården. Alla sex intervjuer inkluderades i resultatet. 

 

Datainsamling  

Insamlandet av data har gjorts genom sex intervjuer med sjuksköterskor inom den geriatriska 

sjukvården och äldreomsorgen. Första intervjun inleddes den 2 april, 2012 och sista intervjun 

avslutades den 18 april, 2012. Fem av intervjuerna har genomförts på informanternas 

arbetsplats och den sjätte intervjun genomfördes i informantens hem. I samtliga intervjuer 

användes bandspelare. Detta var godkänt av samtliga informanterna som kände sig bekväma 

med att deras samtal spelades in. Det utformades en intervjuguide (bilaga 2) där studiens 

syfte och metod presenterades för informanterna. Det framgick även information i 

intervjuguiden om triggerfrågan och vilka följdfrågor som kunde tänkas användas under 

intervjun.  

 

”Triggerfrågan” handlade om att sjuksköterskan skulle beskriva en upplevd vårdsituation där 

patienten var en äldre kvinna med hjärtinfarkt. Det var viktigt att intervjun var uppbyggd som 

en dialog mellan intervjuaren och sjuksköterskan, där sjuksköterskan ledde samtalet och var 

öppen för intervjupersonen. Intervjuaren har upprätthållit fokus på upplevelserna i dialogen 

med hjälp av öppna följfrågor som exempelvis; Kan du berätta mera?; Vad kände du då? ; 

Hur upplevde du det? (bilaga 2). En provintervju genomfördes först för att undersöka 
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relevansen i ”triggerfrågan”. Provintervjun visade sig efter transkribering ha relevans för 

syftet och inkluderades därför i resultatet.  

 

Analys 

Resultatet av de sex intervjuerna som bygger på sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre 

kvinnor med hjärtinfarkt har analyserats utifrån Elo och Kyngnäs (2007). Resultatet har delats 

in i subkategorier som bygger på meningsbärande enheter. Subkategorierna har sedan 

utvecklats till övergripande huvudkategorier. Syftet med att skapa kategorier är att 

tillhandhålla ett hjälpmedel för att uppnå syftet som studeras, att öka förståelsen och skapa 

kunskap (Elo & Kyngnäs, 2007).  

 

1. Intervjuerna har lyssnats av ett flertal gånger och transkriberats. Under avlyssningen har 

författaren fått pausa inspelningen och spola tillbaka ett flertal gånger för att kontrollera att 

transkriberingen blir ordagrann. Syftet med detta var att så långt som möjligt se till att inget 

som informanterna sagt har missats eller beskrivits fel. 

 

2. Det transkriberade materialet har lästs av författaren ett flertal gånger för att få fram en 

helhet i texten och för att författaren ska bli bekant med materialet. Elo och Kyngnäs skriver 

att i detta steg i analysprocessen är det av vikt att forskaren får en känsla av helheten i 

datamaterialet. Författarna skriver vidare att syftet med att läsa datamaterialet ett flertal 

gånger är att bli helt insatt och bekant med sitt material. 

 

3. Nästa steg i analysprocessen är att organisera datamaterialet (Elo & Kyngnäs, 2007). 

Datamaterialet har lästs igenom ytterligare gånger för att koda meningar som innehöll 

information som var relevanta för studiens syfte. Kodningen har genomförts med en så kallad 

öppen kodning (Elo & Kyngnäs, 2007). Författarna skriver att öppen kodning innebär att det 

antecknas stödord i materialet samtidigt som det läses igenom. Så många stödord som behövs 

antecknas i marginalen för att beskriva alla aspekter av innehållet. 

 

4. Den kodade texten som svarade på studiens syfte har sedan strukturerats under tillfälliga 

subkategorier. Efter detta har de tillfälliga subkategorierna sorteras efter  likheter och 

skillnader och sammanförts under större övergripande huvudkategorier. Elo och Kyngnäs 

(2007) skriver att syftet med att gruppera datamaterialet är att reducera antalet kategorier 

genom att sammansätta de som är lika eller olika till större övergripande kategorier.  
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5. Efter att författaren har strukturerat subkategorierna under de övergripande huvudkategorierna 

så valdes en meningsbärande enhet ut under varje subkategori. Den meningsbärande enheten 

skulle beskriva innehållet under subkategorin på ett relevant sätt. Den meningsbärande enheten 

namngav subkategorin och subkategorin namngav sedan huvudkategorin. Subkategorierna och 

huvudkategorierna har sorterats om och tagits bort ett flertal gånger under arbetets gång efter det 

att författaren och handledaren kritiskt granskat dess relevans i förhållande till texten.  

 

6. De meningsbärande enheterna, subkategorierna och huvudkategorier fördes sedan in i,  

(Tabell 1) för att läsarna ska få en överblick av resultatet. Analysen ledde till det slutliga resultatet 

som presenteras under rubriken, Resultat.  

 

 

Tabell 1; kategoriöversikt av resultatet.  

Meningsbärande enhet Subkategori Huvudkategori 

”sen känner man sig nog 

också lite dum, så man vill 

inte fråga direkt heller” 

” när en kvinna hade 

hjärtinfarkt så kände man sig 

okunnig” 

Att våga fråga  

Att känna sig okunnig 

Kunskapens betydelse 

”de är så multisjuka, det är 

så svårt, det kan vara så 

mycket annat” 

Att vårda patienter som är 

multisjuka är en utmaning 

Att vårda är en utmaning 

”när vi upplever något 

jobbigt har vi tillfälle att 

berätta om det” 

Reflektion ett sätt att 

hantera påfrestande 

känslor 

Påfrestande känslor 

”det blev ju en konflikt på 

arbetsplatsen på grund av 

den här situationen, eftersom 

folk tyckte olika” 

Olika åsikter skapar 

konflikter 

Konflikter med andra vård 

professioner  
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Forskningsetiska överväganden 

Informanterna som intervjuats har deltagit frivilligt i studien och har gett sitt samtycke till att 

delta samt fått information om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien utan 

att ge någon förklaring. Informanterna som medverkat i intervjuerna har fått skriftlig och 

muntlig information innan intervjun om studiens syfte och metod (Vetenskapsrådet, 2012). 

Inspelat material har återgetts på ett korrekt sätt, inget som är av relevans för syftet har tagits 

bort eller lagts till. Det kommer inte skrivas några namn på personer, särskilda boenden, 

avdelningar eller sjukhus, som kan hänvisa till vem som har blivit intervjuad i arbetet. 

Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB) och insamlat material 

kommer att förvaras inlåst.  

 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån fyra huvudkategorier; Kunskapens betydelse; Att vårda är en 

utmaning; Påfrestande känslor; Konflikter med andra vård professioner. Dessa 

huvudkategorier bygger på fem subkategorier; Att våga fråga; Att känna sig okunnig; Att 

vårda patienter som är multisjuka är en utmaning; Reflektion ett sätt att hantera påfrestande 

känslor; Olika åsikter skapar konflikter.  

 

Kunskapens betydelse 

Vissa av sjuksköterskorna upplevde att de inte hade kunskap i hur de skulle vårda äldre 

kvinnor med hjärtinfarkt. En del av sjuksköterskorna upplevde att det fanns en okunnighet i 

vården överlag gällande kvinnor med hjärtinfarkt. Många av sjuksköterskorna visste att det 

fanns olikheter i symtomyttringar för män och kvinnor vid hjärtinfarkt, men de visste då inte 

hur symtomen skiljde sig. 

 

Att känna sig okunnig 

Några av sjuksköterskorna upplevde att män var mycket lättare att vårda, eftersom man då 

hade mer självklara symtom att förhålla sig till, som exempelvis bröstsmärtor och strålande 

smärta ner i vänster arm. En av sjuksköterskorna uttryckte sig så här;  

”…när man sen mötte en situation när en kvinna hade hjärtinfarkt så kände man sig 

väldigt okunnig. Å eh det tyckte jag var extremt jobbigt och då var jag ju också färdig 

sjuksköterska...att man inte hade kunskap det kände jag var ett stort problem…”  
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Vissa av sjuksköterskorna uttryckte att det skulle vara bra att få någon sorts riktlinje att gå 

efter när det gällde kvinnor med hjärtinfarkt. De upplevde att det skulle underlätta att 

uppmärksamma dessa kvinnor och se till att de fick rätt undersökning och rätt sorts 

behandling.  

”…jag önskar verkligen att man hade mer kunskap och att man egentligen fick, som jag sa 

det här med män och bröstsmärtor, att man fick någonting i bakhuvudet var det gäller 

kvinnor också, att om en kvinna kommer in med det, så kan man också associera det till en 

eventuell hjärtinfarkt, men det har man inte nu och det tycker jag är jobbigt…” 

 

En av sjuksköterskorna som arbetade inom äldreomsorgen beskrev att en del av 

vårdpersonalen hade arbetat på samma ställe under en längre tid och hade därför en föråldrad 

kunskap. Hon beskrev att vårdpersonalen vårdade på samma sätt som de alltid hade gjort och 

uppdaterade inte sin kunskap. Flera av sjuksköterskorna uttryckte att de visste att det var olika 

symtom för män och kvinnor, men de visste inte vilka och de trodde inte att denna kunskap 

användes i det praktiska yrkeslivet. En sjuksköterska beskrev att det fanns en viss attityd mot 

äldre kvinnor med hjärtinfarkt, då de flesta inte blev undersökta på rätt sätt eftersom deras 

symtom var annorlunda. Hon upplevde också att äldre människor inte blev prioriterade 

eftersom sjukvårdspersonalen ansåg att det inte spelade någon roll, eftersom de var så ”pass” 

gamla; 

”…så gamla människor också, det är så att man kanske inte tänker på att de skulle, eller 

att det inte spelar någon roll, kan du förstå vad jag säger i det här? Jag vet bara att jag 

hörde att det var någon som drabbades av en hjärtinfarkt på boendet när jag var där och 

då sa dom att, nej vi skickar inte in dem…” 

 

En sjuksköterska upplevde det frustrerande som vårdpersonal att inte kunna vårda en patient 

på bästa sätt på grund av okunskap och sedan i efterhand veta att hon kunde ha hanterat 

situationen bättre om hon hade haft mer kunskap.  

 

Att våga fråga 

Att inte våga fråga kollegor om de kände sig osäkra upplevde sjuksköterskorna som en svår 

del i sitt arbete. En sjuksköterska beskrev att hon inte vågade fråga sina kollegor för att hon då 

upplevde att hon skulle uppfattas som okunnig;  

”…jag tycker att det är jätte jobbigt att man inte känner att man har kunskap…åhhh sen 

känner man sig nog också lite dum så man vill inte fråga direkt heller om saker och ting, 

för att man…man är färdig sjuksköterska och man anses vara kunnig och i vissa grejer, 

som hjärtinfarkt borde vara så självklart så att det känns som man inte ska fråga…” 
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Några av sjuksköterskorna upplevde det motsatta. De kände att de vågade fråga och beskrev 

att de kunde känna en trygghet i att alltid ha en läkare eller kollega i närheten att kunna 

rådfråga; ”…jag börjar känna mig trygg, det är ju fortfarande hela tiden saker att lära, men 

så är det väll under hela ens yrkesliv, men man börjar nu känna att man har koll på läget och 

att man vågar fråga andra…”. Detta bekräftas också av andra sjuksköterskor, både  inom den 

geriatriska sjukvården och äldreomsorgen. De upplevde att samarbetet med kollegorna 

fungerade bra och att de vågade fråga om de kände sig osäkra.  

En sjuksköterska som arbetade inom äldreomsorgen upplevde att hon kände sig trygg i sin 

yrkesroll och vågade därför fråga; 

”…de kunskaper jag har känner jag mig trygg i, så jag gör som man ska, om jag får säga 

så och när det är något läkaren måste titta på så kontaktar jag honom. Jag kan ju också 

ringa honom för att fråga någonting och be om råd. Det behöver inte vara så att han ska 

ge mig någon ordination, han kanske kan förklara någonting, vi har den kontakten med 

våra läkare, att det går att fråga om man känner sig tveksam…”. 

 

Det fanns blandade upplevelser av att våga fråga. Vissa sjuksköterskor upplevde att de inte 

vågade fråga sina kollegor om råd för att uppfattas som okunnig och vissa upplevde att de 

vågade fråga och kände sig trygga i sin yrkesroll. Upplevelsen av att våga fråga sina kollegor 

kunde kopplas ihop med känslan av att känna sig trygg i sin roll som sjuksköterska. 

 

Att vårda är en utmaning 

Vårdandet kunde vara en utmaning, en sjuksköterska från äldreomsorgen beskrev ett möte 

med en kvinna som hon upplevde hade ett häftigt humör. Humöret påverkades också av 

hennes hjärtproblem;  

”…jag upplever det som sagt att hon har ett häftigt humör och då kan jag faktiskt bli 

berörd, det är inte alltid lätt att ha det här förhållandet om man bara lyssnar och sen låter 

det gå ut ur andra örat, det är inte alltid så lätt, men man försöker hantera det ändå 

objektivt, å tänka vad behöver hon just nu…inte var för mycket på henne. Utan att göra det 

absolut nödvändiga, å tänka på varje ord man säger… ” 

 

Att kunna var flexibel och öppen för patientens sinnesstämning beskrev en sjuksköterska som 

en utmaning och en viktig del i vården av den kvinnliga patienten med hjärtinfarkt . Hon 

försökte anpassa sig till patientens personlighet i vårdandet; 

”…jag försöker anpassa vården efter hur personen är, är det någon som är glad och 

hejsan svejsan så är jag också det. Är det någon som är ledsen och orolig försöker jag nog 

trösta den och är det någon som är orolig och hysterisk försöker jag vara lugn. Jag tror 

jag försöker anpassa mig efter personligheten på patienten…”  
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En av sjuksköterskorna som arbetade på en geriatriskavdelning beskrev att nästan alla kvinnor 

som kommer till dem har haft hjärtinfarkt. Hon upplevde dessa patienter som känslosamma, 

oroliga, rädda och nervösa när de blev inskrivna på avdelningen och att det krävdes tid för att 

vårda dessa patienter. En av sjuksköterskorna upplevde att tiden inte alltid finns och att 

vårdandet inte alltid blir det bästa, hon uttryckte sig så här;  

”…man tycker att hon är orolig hela tiden och det är jobbigt, så jag tror att de inte blir 

bemötta på rätt sätt. Det märks att det här är en akut avdelning, man kanske inte tar sig 

den tiden eller har det tålamodet som man kanske hade behövt. De skulle behöva följas 

upp efteråt på ett annat sätt. Här gör vi ju bara det medicinska, sen är det klart om någon 

är orolig att vi tröstar den och om någon har ångest så kanske de får något läkemedel för 

det…”   

 

En sjuksköterska som arbetade på en geriatriskavdelning upplevde också att det fanns tidsbrist 

i vårdandet av den äldre kvinnan med hjärtinfarkt; 

” …man skulle vilja ha mer tid, så att de får berätta om sina upplevelser och kunna sitta 

ner och samtala med dem, men oftast blir det bara det där akuta och mediciner, allt ska gå 

så snabbt. Egentligen så har man ingen aning om vad de här kvinnorna upplever, hur de 

ser på sin situation. Det är inget roligt, man vill ju veta hur de kommer ha det när de 

kommer hem, får de ordentligt med hjälp och har de anhöriga. Oftast är det så bråttom, de 

ska ut, liksom…” 

 

En sjuksköterska upplevde att vissa patienter blev påverkade av att det inte fanns tid för att 

sitta ned och prata. Hon hade märkt att behovet fanns för samtal, men att det var individuellt. 

Hon upplevde också att allt gick på ”löpande band” med in- och utskrivningar;  

”…när man väl är mitt i deras omvårdnad, deras situation, deras liv så är man helt inne i 

det, sen har man glömt det bara…när jag tänker efter så är det ganska hemskt, då var man 

ju så inne i det och tänkte hur kommer det att gå?...å man gör allt för den där patienten 

just då och sen är det borta. Man hoppas ju att de har fått den där bra omvårdnaden och 

den där bra upplevelsen av våran vård just då i alla fall, att de kommer ihåg oss, 

kanske…” 

 

En sjuksköterska som arbetade inom äldreomsorgen beskrev sina upplevelser kring en 

vårdsituation där en patient som tidigare haft hjärtinfarkt upplevde att hon fick en ny 

hjärtinfarkt. Hon upplevde då att det var viktigt att vara tydlig i vårdsituationen för att lugna 

patienten;  

”…om man inte bekräftar det, då blir hon ju mer orolig, så hon får uttrycka på vilket sätt 

hon känner och att man är tydlig hur vi ska hantera den här situationen, om vi ska ge 

läkemedel eller om vi ska kontakta doktorn eller om vi ska titta till henne med jämna 

mellanrum eller om vi ska utföra blodtryckskontroller eller vad det nu är…” 
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I vårdandet upplevde sjuksköterskan att det var viktigt att få patienten att känna sig trygg 

genom att ge tydliga instruktioner om hur situationen ska hanteras samt att förklara vad som 

händer om hon blev sämre. Om patienten kände sig trygg så hade det även en bra påverkan på 

symtomen. 

 

Att vårda patienter som är multisjuka är en utmaning 

De flesta av sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att vårda äldre kvinnor med hjärtinfarkt 

på grund av att de ofta var multisjuka och inte helt orienterade. En sjuksköterska upplevde det 

motsatta. Hon upplevde inte att det var någon skillnad att vårda äldre kvinnor med hjärtinfarkt 

jämfört med andra patienter; ”…jag upplever det inte annorlunda mot andra vårdtagare, 

eftersom alla har diverse sjukdomar…många av våra vårdtagare är multisjuka, så är det inte 

det, så är det något annat…”.  Svårigheter i vårdandet av äldre kvinnliga patienter med 

hjärtinfarkt kunde bero på demensdiagnoser och att sjuksköterskan inte kunde särskilja olika 

symtom från varandra; ”…bara man känner igen grundsymtomen och jag menar att just det 

här att de är så multisjuka, det är så svårt, det kan vara så mycket annat…” En sjuksköterska 

beskrev vikten av att kunna tolka kroppsspråket när patienten inte är helt adekvat; 

”…hon var jätte dement och kunde inte prata, hon rabblade ord, men sa ingenting och hon 

bara låg där i sängen  och vi tog upp henne och matade henne och så där. Hon bara låg 

där och drog handen på bröstet hela förmiddagen och kastade sig fram och tillbaka i 

sängen och var jätte orolig. Då tog man ju ett EKG och då visade det sig att hon hade en 

ganska stor infarkt, så att det är ju det, när det är så jätte dementa, då måste man ju 

verkligen ha koll på eller kunna tolka symtomen utan att patienten säger någonting. Det är 

viktigt att man känner igen symtomen för hjärtinfarkt som personal, när patienten själv 

inte kan förmedla det eller säga vad hon har ont, då får man ju gå på kroppsspråket…”  

 

En sjuksköterska som arbetade inom den geriatriska sjukvården beskrev att av alla patienter 

som skrevs in hos dem så var hälften inte helt orienterade och saknade sjukdomsinsikt.  

 

Upplevelsen av påfrestande känslor 

En av sjuksköterskorna som arbetade inom äldreomsorgen beskrev att hon upplevde sig 

nedstämd och lättretlig när en äldre kvinna med hjärtproblematik inte fick smärtlindring 

ordinerat av läkaren. Sjuksköterskan upplevde att denna händelse hade påverkat hennes 

vardagliga liv, eftersom hon hade tagit med sig arbetet hem;  

”…genom att man grubblar över någonting så sover man sämre och vaknar till och det 

gör att man blir lättretlig, man känner sig lite nedstämd, man känner sig dålig som 

människa och det går ju självklart ut över de nära och kära man har i sitt liv, när det är 

såna situationer och det här fallet är ju inget undantag, utan det går ju ut över det 
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vardagliga livet och så ska man sen komma tillbaka till jobbet och vara glad och möta 

nästa dag….” 

 

En sjuksköterska beskrev att hon upplevde det påfrestande att skicka hem en patient som ville 

vara kvar på avdelningen. Patienten var orolig för att komma hem, då hon inte upplevde 

samma trygghet hemma som på avdelningen. Speciellt påfrestande var det när hon visste att 

patienten inte hade några anhöriga och var ensam;  

”….en del patienter har ju många anhöriga, ett stort nätverk och så, men det är hemskt 

när det är någon som inte har några egna barn eller du vet är så där jätte ensam, då känns 

det som, ja, du kan få följa med mig hem, jag menar vissa fastnar man ju verkligen 

för…men, ja, det är alltid tråkigt...” 

 

Några av sjuksköterskorna beskrev att det hände ganska ofta att patienterna var oroliga för att 

åka hem och att det då var en påfrestning för dem som vårdpersonal. Vissa av 

sjuksköterskorna upplevde att samma patienter ofta kom tillbaka till avdelningen. En 

sjuksköterska upplevde det som en  hemsk del i arbetet; 

”…vissa är ju väldigt deppiga när de ska åka hem å undrar hur de ska klara sig och de 

tänker, hur ska det här gå? Å vissa vill ju bara hem, det är väldigt olika faktiskt…Vissa av 

de här kvinnorna vill komma till korttidsboende, men de får inte för de är så pass friska, 

det är hemskt, faktiskt…Vissa gråter faktiskt ibland…” 

 

En sjuksköterska beskrev en specifik vårdsituation där patienten var en äldre kvinna med 

hjärtinfarkt som inte ville bli utskriven; 

”…en gång var det en kvinna som inte ville hem, hon hade en man hemma som inte förstod 

att hon var sjuk över huvudtaget, ah tyckte att hon skulle minsann upp och vara 

social…ehhh och sen skulle hon hem och jag skulle meddela det här, att vi hade fått 

beslutet från biståndshandläggaren. När jag skulle gå in till henne så kände jag att 

ansiktet var så här…och hon sa själv, nu har du något att berätta, va?...då sa jag , ja, 

tyvärr, du måste åka hem, du är utskriven från och med nu…och hon grät, hon var alldeles 

förstörd…ja, det var hemskt…fruktansvärt var det…” 

 

En sjuksköterska upplevde känslor av nervositet när hon skulle vårda en äldre kvinna som var 

hjärtsjuk; ”Ehh, man var alltid nervös för henne, varje gång man skulle ta saturation och 

puls, så var man hela tiden nervös för att det skulle vara för högt…”  Sjuksköterskan menade 

på att det blev ett stresspåslag i såna situationer på grund av att det var så mycket annat som 

skulle hinnas med;  

”..man gör det man ska. Det blir ett stresspåslag, jag tror man blir rätt fokuserad, men det 

blir ju ändå….så har man de andra patienterna i bakhuvudet och så tänker man, oj, nu 

hinner inte de få sina mediciner, men det är bara att göra det man ska…” 
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Upplevelser av påfrestande känslor som stress, nervositet och nedstämdhet beskrev några av 

sjuksköterskorna som en del i vårdandet av den äldre kvinnan med hjärtinfarkt.  

 

Reflektion ett sätt att hantera påfrestande känslor 

Vissa av sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns tid för reflektion på arbetsplatsen. 

Sjuksköterskorna hanterade situationen på olika sätt, en sjuksköterska beskrev att hon tog sig 

tid för reflektion trots att det inte fanns några schemalagda tider för detta; 

” …åhhh, det är ju en annan grej, att det ges ju inte tid för reflektion, nu tog jag mig ju tid 

till reflektion, men vid många tillfällen ges ju inte tid för reflektion och då blir det ju att 

man tar med jobbet hem…..man mår ju inte så bra när man går runt och grubblar, det 

sitter ju någonstans i bakhuvudet hela tiden och så kanske man tänker på något annat ett 

tag, men sen kommer det igen, det är frustrerande. Därför borde det verkligen ges tid för 

reflektion och en genomgång av vad som hänt, så man har en möjlighet att få ur sig det 

och bolla med någon som kan… ” 

 

En sjuksköterska beskrev att hon hade personalmöten på arbetsplatsen, men att det då främst 

var  praktiska saker som togs upp. Hon tog i stället hjälp av sina kollegor genom att diskutera 

påfrestande situationer med dem. På så sätt kunde hon få bekräftelse och stöd när det 

behövdes; 

 ”…vi har ju de här arbetsplatsmötena och så har vi sjuksköterskemötena och så där, men 

vi har inget annat…Jo, vi har handledning, men det är var tredje månad och oftast när vi 

har det så är det kanske något tjafs i arbetsgruppen som man tar upp då i stället…Vi 

pratar ju sinsemellan under arbetets gång, men inte på de här träffarna för då är det så 

mycket annat som ska tas upp…”  

 

Detta bekräftades också av en sjuksköterska som arbetade inom den geriatriska sjukvården. 

Hon upplevde att de diskuterade och stöttade varandra i arbetsgruppen och på ronden;  

”…ehh, men alltså vi pratar med varandra och stöttar, ja oftast kan man inte göra så 

mycket, vi kan ju inte göra nåt så, men man får försöka hantera det i gruppen. Det känns ju 

alltid bättre när alla andra säger , men gud hon skulle verkligen behövt mer hjälp eller hur 

sjutton kan man bara skicka hem någon, då känns det ju bättre att vi är överens 

allihopa…”  

 

En sjuksköterska som arbetade inom äldreomsorgen upplevde att det fanns tid för reflektion. 

Hon beskrev att det fanns utsatta tider en gång i månaden för reflektion på arbetsplatsen;  

”…jag tycker det hjälper faktiskt, att få prata ut hur man känner, oftast att uttala det man 

tänker kan göra att man själv kommer på, just det, det är så här man ska göra…När vi 

upplever något jobbigt så har vi tillfälle att berätta om…man kan ju berätta  exakt vad som 

sagts, å säga hur man kände och bara att få uttala det gör ju att man känner att man kan 

släppa det sen…det är värdefullt…”  
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Sjuksköterskorna hade olika upplevelser om hur de valde att hantera påfrestande 

vårdsituationer. Samtliga informanter upplevde att det var av stor betydelse att få tid för 

reflektion för att kunna hantera påfrestande vårdsituationer i arbetet. 

 

Konflikter med andra vård professioner 

Olika åsikter skapade konflikter med andra vård professioner. Sjuksköterskorna beskrev 

konflikter som uppstod med bland annat läkaren, ambulanspersonalen och 

biståndshandläggaren. Konflikterna kunde handla om makt, maktlöshet, ifrågasättande av 

beslut och olika åsikter i vårdandet av patienterna.  

 

Olika åsikter skapar konflikter 

En av sjuksköterskorna som arbetade inom äldreomsorgen, beskrev en konflikt som uppstod 

när läkaren inte ordinerade en äldre kvinna med hjärtproblematik smärtstillande läkemedel;  

”…det blev ju en konflikt också på arbetsplatsen på grund av den här situationen eftersom 

folk tyckte olika, men då var det mest handlandet, skulle man ha gjort någonting eller 

skulle man inte gjort någonting? Agerade man rätt? Nu gjorde man ingenting, ehhh och 

den här kvinnan fick ingen smärtlindring över huvudtaget när hon dog…..och man bad 

läkaren om morfin, men han ville inte ge det...”  

  

En sjuksköterska upplevde att det var ogynnsamt när det blev konflikter mellan olika vård 

professioner. Hon upplevde bland annat att arbetsmiljön blev negativt påverkad av att de olika 

vård professionerna inte kunde samarbeta. En sjuksköterska beskrev att det fanns konflikter 

mellan sjuksköterskorna och ambulanspersonalen;  

”…ibland när ambulanspersonalen kommer har vi fått bassning för att vi har ringt i 

onödan och så…de är inte alltid så roliga att ha och göra med. Det är inte roligt att bli 

ifrågasatt och sen kan de bli förbannade för att man inte har satt någon infart, men det har 

man ju inte alltid hunnit, för man måste ju göra allt annat också….man känner sig 

nertryckt, liksom, att de tycker att man är puckad som ringer. Vi ringer ju inte i onödan, 

man ringer ju inte om det inte är något…” 

 

Sjuksköterskan upplevde att ambulanspersonalen hade en ”högre” status i jämförelse med de 

sjuksköterskor som arbetade på den geriatriskavdelningen.  

 

Några av sjuksköterskorna upplevde att biståndshandläggarna hade mycket makt och att det 

var svårt att påverka deras beslut. Detta skapade konflikter med biståndshandläggarna;  

”…många biståndshandläggare är väldigt otrevliga, de bara snäser åt oss och tror att de 

äger, bara ändrar tider och tror att de…jag menar det är oftast inte under själva mötet 

med patienten, utan det är i telefon när de ska lämna sitt besked, beslutet. Det kan ju vara 



 
 19 (30) 

 

så att de är väldigt stressade också eller att det är fel människor på fel plats, de ska inte 

jobba där. Sen är de säkert styrda uppifrån…jag menar det har ju med folks liv att göra, 

liksom, besluta vart någon annan ska bo, det är hemskt…” 

 

Att inte kunna påverka biståndshandläggarens beslut upplevdes som en utmanande del i 

arbetet. En sjuksköterska beskrev att hon försökte hitta på lösningar för att få en kvinnlig 

patient med hjärtinfarkt att få stanna kvar längre på avdelningen. Hon beskrev att ibland har 

läkaren lyckats skjuta upp biståndsbeslutet trots att det är mot reglerna, för att på så sätt kunna 

ge patienten några dagar till på avdelningen.  

”…det känns aldrig kul att skriva hem någon, speciellt inte patienter som inte vill bli 

utskrivna, en del patienter vill ju vara kvar här för att det är en trygg miljö och personal 

dygnet runt…för det har hänt att patienter har ansökt om korttidsboende, sen har de inte 

blivit beviljade det…” 

 

En sjuksköterska beskrev att hon och de andra i personalgruppen ibland försökte ringa 

biståndshandläggaren och överklaga beslutet eller be anhöriga att överklaga, men i regel så 

kunde de inte påverka beslutet. En sjuksköterska upplevde biståndshandläggarna som ”snåla” 

och att besluten i stor omfattning påverkades av vilken kommun man tillhörde och att det var 

”pengarna” som styrde patienternas fortsatta vård.  

 

Diskussion 

Diskussionen har delats upp i två delar, en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Olika 

delar från resultatet som ansetts intressanta att lyfta fram i resultatdiskussionen har sorterats 

ut. Dessa delar har sedan diskuterats i förhållande till teorin om livsvärlden, bakgrunden och 

relevanta vetenskapliga artiklar. 

 

Metoddiskussion 

Kriterierna för urvalet har varit relevanta för studien. Resultatet hade eventuellt blivit 

annorlunda om sjuksköterskorna hade haft någon slags specialistkompetens som exempelvis i 

vård av äldre. Att använda sig av en kvalitativ metod har varit relevant i förhållande till 

studiens syfte; att beskriva upplevelser. Triggerfrågan som har använts vid intervjuerna har 

varit relevant och resulterat i innehållsrika intervjuer. Under intervjuerna fanns en svårighet i 

att få sjuksköterskorna att fokusera på sina upplevelser av vårdandet, då det visade sig vid 

transkriberingen av intervjuerna att mycket av texten handlade om medicinska och 

fysiologiska beskrivningar av olika sjukdomstillstånd. En utmaning var då för intervjuaren att 

styra om samtalet i rätt riktning med hjälp av öppna följdfrågor eller gå tillbaka till den 
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vårdupplevelse som triggerfrågan i början av intervjun resulterat i. Att vissa sjuksköterskor 

intervjuades i hemmet alternativt på arbetsplatsen kan ha haft påverkan på resultatet då det 

fanns mera störande moment vid de intervjuer som utfördes på arbetsplatsen, som exempelvis 

att arbetskollegor kom in under samtalet eller att telefonen ringde. Att intervju sjuksköterskor 

från två olika typer av verksamheter har varit en styrka då det resulterade i ett mer omfattande 

och nyanserat resultat. 

 

Analysmetoden som använts har resulterat i ett resultat som svarar på studiens syfte. Det har 

varit en utmaning att beskriva analysprocessen i studien, då det har varit svårt att sätta ord på 

tankar och handlingar så att dessa även blir förståliga för andra som läser arbetet. Detta har 

varit en process som har pågått under hela arbetet. Synpunkter från handledare och 

opponenter har påverkat beskrivningen av analysprocessen så att den har blivit lättare att 

följa. Användandet av öppen kodning underlättade analys processen. De meningsbärande 

enheterna, subkategorierna och huvudkategorierna gav en överblick och skapade en struktur på 

resultatet. Det var svårt att skapa täckande sub- och huvudkategorier till resultatet, men detta 

underlättades med hjälp av de meningsbärande enheterna, se (Tabell 1). De meningsbärande 

enheterna gjorde så att det skapades en bättre förståelse för vad texten i resultatet handlade om 

samt ledde till att subkategorierna och huvudkategorin blev mer textnära. Tanken med (Tabell 1) 

är att läsaren ska få en bättre helhetsuppfattning om resultatets innehåll och kunna se 

analysprocessens resultat i sin helhet. Studien har bidragit med kunskap genom att den tydliggör 

problemtiken som finns inom detta område samt att den lyfter fram sjuksköterskan perspektiv i 

vårdandet. När problemen har identifierats så blir de lättare att åtgärda i den kliniska kontexten.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade på att några av sjuksköterskorna upplevde det svårt att vårda äldre kvinnor 

med hjärtinfarkt, då de ofta var multisjuka. De upplevde därför att det var problematiskt att 

kunna urskilja symtom för hjärtinfarkt. Vissa av sjuksköterskorna kände att de inte hade 

kunskap om äldre kvinnor med hjärtinfarkt och att de skulle behöva någon slags riktlinje att 

gå efter i vårdandet av dessa kvinnor. Shirato och Swan (2010) lyfter fram att det behövs 

utvecklas riktlinjer om hur information och kunskap kan spridas till hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Att inte våga fråga var också ett problem som upplevdes svårt, att man 

som sjuksköterska ansågs som kunnig och därför inte skulle fråga. Även det motsatta 

beskrevs av flera sjuksköterskor, som inte alls såg frågandet som ett problem utan en trygghet. 

Sjuksköterskornas upplevelser av brist på kunskap bekräftas i Gaudine, LeFort, Lamb och 
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Thorne (2011) studie. De fann att sjuksköterskorna upplevde att de inte fick tillräckligt med 

utbildning på arbetet och att de skulle vilja ha utsatt tid under arbetspasset för att kunna 

utveckla sin kunskap.  

 

En av sjuksköterska beskrev i resultatet att hon upplevde att det fanns ett  pågående lärande 

under hela yrkeslivet. Detta bekräftas av Foster (2012) som skriver att sjuksköterskan måste 

motivera sig själv till att lära. Författaren skriver vidare att lärandet är en livslång process där 

sjuksköterskan ständigt söker ny information och implementerar denna i praktiken och sen 

förbereder sig för att söka ny kunskap igen. En sjuksköterska beskrev om upplevelsen av att 

kunna vara öppen för patientens sinnesstämning och anpassa sig till patientens personlighet. 

Att ha ett öppet och följamt förhållningssätt gentemot patienten beskrivs som en central del i 

teorin om livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna skriver att identitet och 

självkänsla lyfts fram som en viktig aspekt i förhållande till patientens ohälsa och att vårdaren 

har en betydande roll  för hur patienten upplever sin ohälsa, sig själv och relationerna till 

omgivningen.  

 

Några av sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid för att kunna ge den 

vård som de hade önskat. En av sjuksköterskorna beskriver vårdandet som ett slags 

löpandeband med in- och utskrivningar. Liknande beskrivs i Gaudine, LeFort, Lamb och 

Thorne studie (2011) där det framkom att läkarna upplevde att sjukvården bedrevs som ett 

vinstdrivande företag där patienten behov av vård inte tillfredställdes på bästa sätt. Dahlberg 

och Segesten (2010) belyser vikten av att vårdaren har en hållning där patienten är mer än 

bara sin sjukdom, att kunna se bortom vårdinstitutionens väggar och ta hänsyn till patientens 

vardagliga aspekter. Upplevelser av nedstämdhet, nervositet och stress beskrivs i resultatet av 

sjuksköterskorna. Det kunde handla om nervositet och stress för att patienten skulle bli sämre 

eller nedstämdhet när patienten inte fick rätt sorts behandling. Dahlberg och Segesten (2010) 

skriver att när en vårdare själv mår dåligt och kanske försöker undvika påfrestande situationer 

så klarar hon eller han inte alltid av att möta patientens livsvärld och kan då inte heller 

erbjuda en god vård. I Billeter-Koponen och Fredéns (2005) studie framkom det att en 

stressfull arbetssituation kan leda till att patienternas vård blir en uppgift som måste göras och 

patienterna ses som objekt istället för människor som behöver vård. I teorin om livsvärlden är 

det viktigt att den levda kroppen förstås som ett subjekt fylld med levda erfarenheter, 

upplevelser, tankar och visdom (Dahlberg & Segesten, 2010) 
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Samtliga sjuksköterskor upplevde att få tid till reflektion hade en betydande vikt vid 

utmanande vårdsituationer. De hanterade detta på olika sätt, vissa av sjuksköterskorna hade 

inplanerade möten där de kunde samtala om sina upplevelser, medan en del av 

sjuksköterskorna istället sökte stöd hos sina kollegor under arbetspasset. En av 

sjuksköterskorna hade inte någon inplanerad tid för reflektion och fick själv ta sig tid under 

arbetspasset, för att kunna hantera sina upplevelser. Vikten av reflektion bekräftas i 

Gustafsson och Fagerbergs (2008) studie där syftet var att beskriva sjuksköterskors 

uppfattning av reflektion i sin arbetssituation. I studien framkom att reflektion är ett sätt för 

sjuksköterskorna att hantera och klara av ibland omöjliga arbetssituationer som innehåller ett 

stort vårdansvar och kan ibland innebära svårigheter och stress. Delmar (2004) belyser också 

vikten av reflektion. Författaren skriver att sjuksköterskan ska ha en förmåga att kritiskt 

reflektera över sina egna erfarenheter och ha modet att ta itu med sina egna upplevelser och 

känslor. Författaren skriver vidare att denna kunskap måste implementeras i sjuksköterskans 

kompetens samt etiska och kliniska praxis. Detta bekräftas också av Lundgren, Valmari och 

Skott (2008) som skriver att reflektion är en viktig del i klinisk praxis och att kunskap 

involverar reflektion av praktiska erfarenheter. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att livet, 

vårdandet och arbetssituationen ibland kan väcka negativa känslor hos vårdaren, i synnerhet i 

stressfulla situationer, vilket kan leda till utbrändhet. De menar på att alla negativa känslor 

som uppkommer i samband med vårdandet måste bearbetas och hanteras för kunna ge 

patienten en god vård. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) anser att 

sjuksköterskeyrket inte bara handlar om teoretisk kunskap utan är i stor omfattning ett 

praktiskt yrke. Att ständigt som sjuksköterska reflektera över sina handlingar och erfarenheter 

samt att kritisk granska sin medvetenhet och medverkan i förhållande till patienten lyfter 

författarna fram som en betydande del i det öppna förhållningssättet (Dahlberg et al., 2003).  

 

I resultatet beskriver sjuksköterskorna konflikter som uppkommit i samband med vårdandet 

av äldre kvinnor med hjärtinfarkt. Konflikterna omfattade sjuksköterskornas och läkarens 

olika åsikter i handlandet vid en vårdsituation samt ambulanspersonalen attityd och 

ifrågasättande gentemot sjuksköterskorna som arbetar på en geriatrisk sjukvårdsavdelning. 

Vikten av ett bra samarbete mellan olika discipliner och vårdgivare lyftes fram som en viktig 

del i att förbättra vården för den äldre kvinnan med hjärtinfarkt (Hart, 2005; Robinsson, 

1999). Att det finns konflikter på arbetsplatsen bekräftas i Gaudine, LeFort, Lamb och 

Thornes studie (2011), men då handlade det om etiska konflikter mellan organisationens 

ledning och sjuksköterskorna.  
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Mötet med biståndshandläggaren upplevdes av sjuksköterskorna som en påfrestande del  i 

arbetet. De upplevde att biståndshandläggarens beslut inte var det bästa tänkbara utifrån 

patientens perspektiv och de kände sig maktlösa. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att i 

livsvärlden är patientperspektivet i fokus, men att det ena inte utesluter det andra, då det är 

svårt för vårdarna att ge god vård om de själva inte upplever vårdandet och vårdmiljön som 

positiv. De menar på att vårdarnas ohälsa har sin grund i en dålig arbetssituation och 

arbetsmiljö, vilket i sin tur leder till konsekvenser för vårdandets kvalitet.  

 

Slutsats 

Studien har belyst olika upplevelser sjuksköterskan kan ha i vårdandet av den äldre kvinnan 

med hjärtinfarkt. Att få kännedom om dessa upplevelser har bidragit till en ökad förståelse för 

vilka resurser som behövs sättas in för att förbättra vården för äldre kvinnor med hjärtinfarkt. 

Detta bekräftas av Dahlberg och Segesten (2010) som skriver att utveckla kunskapen hos 

vårdarna, om deras kompetens, uppfattningar om sin yrkesroll och upplevelserna av att vårda 

bidrar till att patienterna får en bättre vård. Fortsatt forskning behövs för att synligöra mer 

specifika behov för varje vårdinstans som exempelvis akutmottagningar, vårdcentraler och 

rehabiliteringsavdelningar. Detta på grund av att vårdbehovet kan se olika ut i den tidigare 

fasen av sjukdomen i jämförelse med tiden efter utskrivningen från sjukhuset. Det finns också 

ett behov av att lyfte fram skillnader i vårdbehovet för de äldre kvinnor som bor hemma i sin 

egen bostad i jämförelse med de kvinnor som bor på särskilt boende.  
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Bilaga 1 

 

Förfrågan om deltagande i undersökning/ Till dig som är sjuksköterska på en 

allmän geriatrisk avdelning eller på ett särskilt boende  

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor som har vårdat eller vårdar äldre kvinnor 

(+ 65) med hjärtinfarkt. Undersökningen avser att undersöka sjuksköterskans upplevelser av 

att vårda dessa kvinnor. Målsättningen med undersökningen är att kunna identifiera 

erfarenheter hos dessa sjuksköterskor, så att behovet av ytterligare kunskap och resurser som 

behövs kan synliggöras och därmed leda till en förbättrad sjukhusvård för dessa patienter. 

 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i undersökningen 

 

Om Du vill medverka kommer Du få vara med om en intervju. Intervjun är som ett vanligt 

samtal under ca en timme, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. Intervjuerna 

kommer sedan skrivas ut, för att underlätta bearbetningen Det skrivs inga namn eller andra 

personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. Det är Martina Gidö som kommer 

att intervjua. Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB). Insamlat 

material kommer att förvaras inlåst. En rapport kommer att skrivas när alla intervjuer är 

genomförda och då förstörs dataminnet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig såväl i 

pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal högskolas bibliotek 

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Om du har några frågor om studien, kontakta någon av 

nedanstående personer. 

 

Är Du intresserad av att delta så kontakta nedanstående för att överenskomma om tid och 

plast för en intervju  

 

 

 

Lise-Lotte Dwyer, leg ssk., fil.dr. 

Tel. 0766-36 50 25 

E-post: lise-lotte.franklin-larsson@esh.se 

Martina Gidö, leg ssk., fil kand. 

Tel. 070-750 69 98 

Epost: martina.gido@student.esh.se 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide: 

Presentation av studien: 

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre kvinnor med 

hjärtinfarkt. Målet med studien är att synliggöra vilka upplevelser som finns hos 

sjuksköterskorna som vårdar äldre kvinnor med hjärtinfarkt och därmed tydliggöra vilket 

behov av resurser som behövs. Detta för att i framtiden kunna förbättra vården för den äldre 

kvinnan med hjärtinfarkt. 

 

Det är viktigt att informera dig som ska bli intervjuad och att du när som helst kan avbryta 

samtalet och din medverkan i studien. Samtalet kommer att pågå under cirka en timme och 

spelas in med bandspelare. Alla som medverkar i studien har anonymitet och materialet 

kommer att förstöras när arbetet är klart. 

 

Triggerfråga: 

 Kan du berätta om en upplevd vårdsituation där patienten var en äldre kvinna med 

hjärtinfarkt? 

Exempel på öppna följdfrågor: 

 Kan du berätta mer? 

 Vad  kände du då? 

 Hur reagerade du då? 

 Du säger…….Vad menar du med……? 

 Vad hände då? 

 Vad orsakar detta? 

 Varför blir det så? 

 Du berättade om……kan du berätta mer om……? 

 Hur tänkte du då? 

 Att tillåta pauser. 

 Att bekräfta det som sägs. 
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