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"De vill oftast inte göra som man säger… " 

Sjuksköterskans upplevelse av att vårda äldre personer med kronisk 
hjärtsvikt i akut slutenvård 
 

 

"They usually don't want to do as you say … " 

Nurses´ experience of caring for elderly person with chronic heart failure in acute 

care  

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Hjärtsvikt ökar med stigande ålder och idag är det den vanligaste anledningen 

till att äldre personer vårdas på sjukhusens slutenvård. Tidigare forskning har 

visat att sjuksköterskor kan ha både positiva och negativa upplevelser av det 

dagliga arbetet. Av befintliga studier finns det få studier som belyser 

sjuksköterskornas upplevelser av att vårda äldre personer med kronisk 

hjärtsvikt på en akut slutenvård avdelning. Tillgänglig forskning av kronisk 

hjärtsvikt har i stor utsträckning enbart ett patientperspektiv. 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda äldre personer 

med kronisk hjärtsvikt i akut slutenvård för att hjälpa till att utveckla 

omvårdnaden för dessa patienter. 

Metod: Intervjuer genomfördes med sju sjuksköterskor från två olika akutavdelningar i 

en geriatrisk verksamhet. Analys av intervjuerna genomfördes med 

innehållsanalysmetod såsom den beskrivs av Graneheim and Lundman (2004). 

Resultat: I resultatet framkom en övergripande kategori: Att de sjuksköterskor som 

deltog i studien beskrev att de strävar efter att göra sitt yttersta för äldre 

personer med kronisk hjärtsvikt, trots att de ibland kan bli hindrade. Fyra 

huvudkategorier med tio subkategorier, vilka beskriver den övergripande 

kategorin, bildades utifrån intervjuerna. Huvudkategorierna var: 

Sjuksköterskans upplevelse av äldre personer med kronisk hjärtsvikt; Att göra 

sitt yttersta för äldre personer med kronisk hjärtsvikt; Att bli hindrad från att 

göra sitt yttersta; Att bli stimulerad till att göra sitt yttersta. 

Diskussion: Denna studie visar att det förefaller som om sjuksköterskor misslyckas med att 

göra äldre personer med kronisk hjärtsvikt delaktiga i sin egenvård. Detta kan 

rimligen bero på att de saknar tillvägagångssätt och kunskaper som behövs för 

att kunna stödja patientens möjlighet till egenvård. Studien visar också att 

externa omständigheterna oftast hindrar sjuksköterskors omsorgshandlingar. 

Detta leder till att sjuksköterskor utsätts för negativa och skadliga konsekvenser 

och till att målsättning för omvårdnaden, det vill säga välbefinnande, äventyras.  

Nyckelord: Kronisk hjärtsvikt, sjuksköterska, upplevelser, äldre. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Heart failure increases with age, which leads to a growing number of 

inpatients with chronic heart failure. Previous research has shown that nurses 

have both positive and negative experiences of their daily work. The focus of 

available researches on this topic is mostly concerned with the perspective of 

the patient. The nurses' experience of caring for elderly people suffering from 

chronic heart failure in acute hospitalization is an area which is insufficiently 

illuminated in research today. 

Aim: The aim of this study is to describe nurse’ experience of caring for elderly 

person with chronic heart failure in acute hospitalization in order to help 

develop care for these patients. 

Methods: Interviews were conducted with seven nurses from two separate acute wards 

within geriatric area. The method being used for analysis of interviews 

followed the steps by Graneheim and Lundman (2004) content analysis. 

Results: The result showed that the nurses who participated in the study stated that 

they strive to do their utmost for the elderly person with chronic heart failure, 

although they sometimes can be prevented from doing that. Four categories 

with ten sub-categories describing the main category were generated from the 

interviews. The categories were: Nurses’ experience of elderly person with 

chronic heart failure; Doing one’s utmost for the elderly person with chronic 

heart failure; To be prevented from doing one’s utmost, To be stimulated to 

do one’s utmost. 

Discussions: This study shows that it seems that nurses fail to make elderly person with 

chronic heart failure participant in their self-care. This may reasonably be due 

to a lack of procedures and skills needed to support the patient's ability to 

self-care. The study also shows that external circumstances often prevent 

nurses' caring actions. This means that nurses are exposed to negative and 

harmful consequences, and that the aim for the nursing, wellbeing, is 

compromised. 

Keywords: Chronic heart failure, elderly, experiences, nurse. 
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Inledning 

Inspirationen för det valda ämnet i föreliggande studie kommer från resultat av min 

kandidatuppsats. Detta visade att personer med kronisk hjärtsvikt beskrev negativa 

erfarenheter av vården i samband med sjukhusvistelse. Vidare har jag under mitt sommarjobb 

som sjuksköterska på en geriatrisk vårdavdelning ofta funderat över vad det innebär, i djupare 

mening, att vårda en äldre person med kronisk hjärtsvikt i ett försämrat skede. Utifrån denna 

erfarenhet har jag valt att i denna studie studera sjuksköterskans upplevelse av situationen när 

en äldre person med kronisk hjärtsvikt är i behov av akut slutenvård. 

 

Bakgrund 

I detta avsnitt kommer inledningsvis att presenteras statistik över förekomst av hjärtsvikt 

bland befolkningen. Sedan tas upp vad det innebär att leva med kronisk hjärtsvikt och 

beskriva tidigare forskning med fokus på patienters perspektiv. Avslutningsvis ges, med hjälp 

av en litteraturgenomgång, en överblick över sjuksköterskans upplevelse av sitt dagliga 

arbete. 

 

Förekomst  

Med ålder ökar förekomsten av hjärtsvikt påtagligt (Läkemedelsverket, 2011). Förbättrade 

medicinska behandlingsmetoder vid hjärtinfarkt och den ökade andelen äldre personer i 

samhället kan vara orsak till detta (Cowie, Mosterd, Wood, Deckers, Poole-Wilson, Sutton  & 

Grobbee, 1997; Hunt et al, 2005). Nästan tre procent av befolkningen har hjärtsvikt. Upp till 

tio procent av äldre personer över 80 år har symtomgivande hjärtsvikt (Läkemedelsverket, 

2011). Hjärtsvikt är den vanligaste anledningen till att patienter över 65 år vårdas på 

sjukhusens slutenvård och det uppskattas att denna grupp av patienter varje år kostar ungefär 

4,5 miljarder svenska kronor för samhället (Hjärt- och lungfonden, 2010). Prognosen för 

hjärtsvikt är jämförbar med de vanligaste formerna av cancer (Stewart, MacIntyre, Hole, 

Capewell, & McMurray, 2001). Hjärtsvikt har även associerats med en kortare livslängd än 

någon form av cancer (Ho, Pinsky, Kannel & Levy, 1993). 

 

Att leva med kronisk hjärtsvikt 

En litteraturgenomgång genomfördes för att kartlägga kunskapen kring personers erfarenheter 

av att leva med hjärtsvikt. I vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som inkluderade både 

kvinnor och män beskrevs att hjärtsvikten påverkade livet på många sätt. Personer med 
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hjärtsvikt upplevde att vardagen förändrades och att de ställdes inför många problem och 

utmaningar. Personerna kände inte igen sig i sitt eget liv. Den nya tillvaron var på många sätt 

okänd och begränsad jämfört med det tidigare livet. Det tilltagande beroendet, det begränsade 

livsutrymmet och tankar på döden gjorde att personer med hjärtsvikt drabbades av starka 

negativa känslor såsom oro och rädsla för framtiden (Allen, Arslanian-Engoren & Lynch-

Sauer, 2009; Brännström, Ekman, Norberg, Boman & Strandberg, 2006; Ekman, Ehnfors & 

Norberg, 2000; Europe & Tyni-Lenne, 2004; Falk, Wahn & Lidell, 2007; Pihl, Fridlund & 

Mårtensson, 2011; Rhodes & Bowles, 2002; Ryan & Farrely, 2009; Zambroski, 2003). Men 

trots detta försökte de bearbeta sina förluster och sätta sig in i den nya situationen i strävan 

efter ett meningsfullt liv trots sjukdomen. De ville återfå kontrollen över kroppen igen (Allen 

et al., 2009; Brännström et al., 2006; Ekman et al., 2000; Europe & Tyni-Lenne, 2004; Falk et 

al., 2007; Pihl et al., 2011; Rhodes & Bowles, 2002; Zambroski, 2003). I kampen mot det 

okända som skapats av hjärtsvikten kunde de känna trygghet och få vila när de mötte 

avancerad palliativ hemsjukvård, medan de blev mer utsatta och sårbara i mötet med andra 

former av vård bland annat när de inte blivit sedda eller bemötta med respekt (Brännström et 

al., 2006; Ekman et al., 2001; Falk et al., 2007; Ryan & Farrely, 2009; Zambroski, 2003). 

 

En vilsenhet i livet 

Allen et al. (2009), Brännström et al. (2006), Europe och Tyni-Lenne (2004), Falk et al. 

(2007), Pihl et al. (2011), Rhodes och Bowles (2002) och Zambroski (2003) redovisar att 

personerna med hjärtsvikt beskrev att de led av begränsande symtom (såsom dyspné, trötthet, 

ödem, nedsatt energi) och funktions- och minnesfunktionsinskränkningar. Detta medförde att 

deras sociala liv förändrades. De klarade inte längre vardagliga hushållssysslor och de hade 

blivit beroende av andra i sin omgivning (Brännström et al., 2006; Falk et al., 2007; Pihl et 

al., 2011). Läkarens hälsofrämjande restriktioner, såsom maximalt tillåten mängd vätskeintag 

per dygn, upplevdes också begränsande och förorsakade svårigheter i det dagliga livet 

(Brännström et al., 2006; Europe & Tyni-Lenne, 2004). Personernas sociala roller förändrades 

(Pihl et al., 2011), vilket fick till följd att de förlorade sociala nätverk (Brännström et al., 

2006; Europe & Tyni-Lenne, 2004; Pihl et al., 2011; Rhodes & Bowles, 2002). Social 

isolering och ensamhet ledde till negativa känslor (Allen et al., 2009; Brännström et al., 2006; 

Pihl et al., 2011). Rädsla för framtiden och känslor av att vara fängslade (Ekman et al., 2000; 

Ryan & Farrely, 2009) gjorde att de inte kunde uppleva lycka. Tankar på döende blev 

ofrånkomliga och påtagliga (Brännström et al., 2006; Europe & Tyni-Lenne, 2004; Falk et al., 

2007). Personer med hjärtsvikt upplevde en ny självbild där sjukdomen blev en del av ”jaget”. 
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De pekade på att de inte längre var ”en normal person” och saknade sitt gamla ”helt friska 

jag” (Allen et al., 2009; Ekman et al., 2000). 

 

En nyorientering  

Allen et al. (2009), Europe och Tyni-Lenne (2004) och Zambroski (2003) hävdar att personer 

med hjärtsvikt eftersträvade en ny livsrytm, där de hittade vägar och strategier som gjorde det 

möjligt för dem att anpassa sig till den nya situationen. Därmed kunde de uppleva tillvaron på 

ett sätt som de ansåg vara meningsfullt (Falk et al., 2007; Pihl et al., 2011; Rhodes & Bowles, 

2002). I detta sammanhang rapporterades bland annat en rad positiva egenvårdsbeteenden, 

exempelvis att vara följsam till föreskrivna mediciner (Europe & Tyni-Lenne, 2004; Rhodes 

& Bowles, 2002; Zambroski, 2003). Vissa personer rapporterade dock negativa beteenden 

som att röka eller att äta för mycket (Zambroski, 2003). Personer med hjärtsvikt utvecklade 

olika psykologiska strategier för att kunna hantera vardagen, som till exempel att försöka 

tänka positivt (Europe & Tyni-Lenne, 2004) eller att se på symtomen som en naturlig del av 

sig själva och livet (Ekman et al., 2000). Dessutom tycktes sociala nätverk spela en viktig roll 

för att skapa en känsla av trygghet (Falk et al., 2007; Zambroski, 2003). Förändringar i 

inställningen till människor (Rhodes & Bowles, 2002) och i förhållningssättet till livet har 

också beskrivits (Zambroski, 2003). Detta hjälpte personer med hjärtsvikt att acceptera 

övergången från självständighet till beroende (Brännström et al., 2006; Falk et al., 2007; 

Rhodes & Bowles, 2002) och att klara av de problem och utmaningar som orsakades av 

sjukdomen (Zambroski, 2003). Ändå fanns det en del som hade svårt att acceptera sina 

begränsningar (Brännström et al., 2006). 

 

Vårdupplevelse  

Behovet av sjukvård blir oundvikligt vid akut försämring av hjärtsvikt. Personer med 

hjärtsvikt beskrev sina negativa erfarenheter av vården i samband med sjukhusvistelse. Det 

kunde till exempel vara att mötas av okunnig vårdpersonal eller att utsättas för smärtsamma 

procedurer (Ryan & Farrely, 2009; Zambroski, 2003). Att bli utsatt för påfrestande 

undersökningar påverkade självkänslan och självförtroendet (Ryan & Farrely, 2009). 

Personerna kunde känna rädsla (Zambroski, 2003) och maktlöshet och uppleva sig vara objekt 

som utsattes för farmakologisk behandling och oförutsägbara förflyttningar mellan olika 

institutioner (Ekman et al., 2001). Däremot framkom positiva beskrivningar av palliativ 
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avancerad hemsjukvård. Patienterna värdesatte personalens yrkesskicklighet och kontinuiteten 

i vården (Brännström et al., 2006; Falk et al., 2007). 

 

Sjuksköterskans upplevelse av sitt dagliga arbete 

Tidigare forskning har visat på både positiva och negativa upplevelser av sjuksköterskans 

dagliga arbete. 

 

Negativa upplevelser 

Hallin och Danielson (2007) påpekar i sin studie att hälso- och sjukvårdens snabba utveckling 

med hög medicinsk teknologi, ökade krav på kostnadskontroll och effektiv användning av 

erhållna resurser, samt nedskärningar av personalen gör sjuksköterskans roll mer komplicerad 

och skapar en mycket stressande arbetssituation. Antalet patienter per sjuksköterska har ökat, 

vilket i sin tur ökar risken för sämre vårdkvalitet och detta leder också till ett ständigt 

missnöje hos sjuksköterskorna (Hallin & Danielson, 2007). Hallin och Danielson (2008) 

framhåller i sin studie att sjuksköterskan pendlar mellan att uppleva sitt dagliga arbete som 

påfrestande och stimulerande. I stor utsträckning upplever sjuksköterskorna högt arbetstryck 

och svårigheter i att förändra sin arbetssituation, något som gör dem tveksamma till om de vill 

åldras i yrket, påpekar Hallin och Danielson (2008). Författarna menar att sjuksköterskan i 

dagsläget ensam måste möta, hantera och bistå alla krav med begränsade resurser till sitt 

förfogande. Wotton, Borbasi och Redden (2005) intervjuade 17 verksamma sjuksköterskor 

både inom akut- och hjärtsjukvård och inom palliativ vård, i syfte att beskriva hur 

sjuksköterskorna uppfattar att olika faktorer påverkar vården för patienter med svår kronisk 

hjärtsvikt. Wotton et al. (2005) beskriver hur sjuksköterskorna upplever att brist på 

kommunikation och revirtänkande bland tvärprofessionella vårdteam leder till 

samarbetsproblem och hindrar en effektiv palliativ vård. Författarna rapporterar att det 

sjuksköterskorna upplever som mest frustrerande är att de hindras från att ge vård som är 

anpassad till de komplicerade behoven hos patienter med svår kronisk hjärtsvikt. De menar att 

sjuksköterskor bland annat ägnar mycket tid åt samarbetsproblem, tid som annars skulle 

kunna ägnas åt patienten. Wotton et al. (2005) påpekar att relationen mellan patient och 

sjuksköterska, som ansågs vara av största betydelse för att kunna upprätthålla en plan för 

vården tillsammans med patient och närstående, är omöjligt att uppnå. Anledning till detta är 

brist på sjuksköterskor och kostnadsbesparingar, påpekar de. Dessa faktorer bidrar bland 

annat till den påfrestning som sjuksköterskorna upplever, betonar Hallin och Danielson 
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(2008). Furåker (2008) har också i sin studie belyst att sjuksköterskor anser att dessa faktorer 

utgör hinder för att skapa kontinuitet och god omvårdnad. Sjuksköterskan tillbringar en stor 

del av arbetsdagen med att samordna olika arbetsuppgifter istället för att vårda patienter. Det 

administrativa arbetet anses ha ökat avsevärt (Furåker, 2008). Dessutom är 

genomströmningen av både patienter och nyexaminerade sjuksköterskor hög särskilt vid 

medicin- och kirurgavdelningar (Hallin & Danielson, 2007, 2008). Vidare tar författarna 

bland annat upp att patienterna blivit allt mer svårt sjuka och att ha vårdansvar för dem 

tillsammans med nyexaminerade sjuksköterskor upplevs av sjuksköterskorna som 

övermäktigt och kaotiskt. I samma studier beskriver sjuksköterskor att detta leder till att de 

känner sig osäkra och otillräckliga. 

Hallin och Danielson (2007) studie visar att sjuksköterskor upplever frustration över att 

inte hinna med dokumentation under arbetstid, vilket, säger de, leder till bristfälliga 

journalanteckningar som försvårar arbetet för den avlösande kollegan. Sjuksköterskor i 

samma studie beskriver vidare att det inte finns tid att ta reda på fakta när det uppstår 

situationer där de saknar kunskap och erfarenhet. De blir då tvungna att ta genvägar som inte 

är patientsäkra (Hallin & Danielson, 2007). Hallin och Danielson (2007) konstaterar också att 

utnyttjande av kunskaper till att forskningsanknyta och utveckla omvårdnaden nästan helt 

saknas. Furåker (2008) studie av sjuksköterskors syn på sin yrkesroll förstärker detta. I denna 

studie har ingen av de 15 intervjuade sjusköterskorna nämnt forskningsbaserat arbete, inte 

heller har möjligheten till att kunna tillämpa omvårdnadsteorier i praktiken tagits upp.  Det 

kan också tilläggas att när sjuksköterskorna i Furåker (2008) studie blev tillfrågade om hur de 

kan förbättra eller öka sina kunskaper och kompetens svarade de att de lär sig genom att prata 

med varandra. 

Fagerberg och Kihlgren (2001) studie sökte uppnå förståelse för hur sjuksköterskor, två år 

efter att de fått sin legitimation, upplever mening med att vårda äldre personer. Författarna 

påpekar i denna studie även att arbetssituation är allt för pressad och att sjuksköterskor 

efterlyser någon form av stöd från kontext för sitt omvårdnadsarbete av äldre personer, 

framför allt när de upplever att den optimala kvaliteten på vården inte kan uppnås. Att enbart 

se de fysiska behoven hos äldre patienter och försumma deras andra behov upplever 

sjuksköterskorna i samma studie som ett negativt förhållningssätt. Vidare beskriver samma 

sjuksköterskor att det kan uppstå en bristande förmåga att kunna se varje äldre person som en 

unik människa. Det gäller särskilt i arbete med äldre personer som inte kan uttrycka sina 

behov eller är tillfälligt förvirrade och när närstående inte kan förmedla relevant information 

om patienten (Fagerberg & Kihlgren, 2001). Sjuksköterskan kan då inte förstå de äldre 
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personernas önskningar, vilket medför att hon eller han upplever svårigheter i att kunna ge 

dem tröst och säkerhet. Detta leder till att sjuksköterskan känner sig otillräcklig och negativa 

känslor såsom otillfredsställelse uppstår (Fagerberg & Kihlgren, 2001). Brännström, Brulin, 

Norberg, Boman och Strandberg (2005) belyste innebörden av att vara en sjuksköterska för 

personer med svår kronisk hjärtsvikt i avancerad hemsjukvård i palliativt skede. Denna studie 

som bygger på intervjuer med sjuksköterskor visar att känslor av osäkerhet väcks på grund av 

att sjuksköterskorna hela tiden lever med döden så nära (Brännström et al., 2005).  

 

Positiva upplevelser 

Ett flertal studier visar att patientnära arbete och relationen till patienten kunde ge 

arbetstillfredsställelse (Cortese, 2007; Dunn, Wilson & Esterman, 2005; Furåker, 2008; Hallin 

& Danielson, 2007, 2008; Hertting, Nilsson, Theorell & Larsson Setterlund, 2004). 

Sjuksköterskor upplevde tillfredsställelse när de kunde ha kontroll över vårdkvaliteten, vilket 

i sin tur var möjligt när de fick ta ansvar för färre patienter med lång vårdtid. De kunde då 

avsätta mer tid till patientnära vård än åt in- och utskrivningar (Hallin & Danielson, 2007). 

Nära kontakt med patienter gav också sjuksköterskan möjlighet till personlig utveckling. 

Samtidigt beskrivs i Hallin och Danielson (2008) studien att när sjuksköterskor fick 

återkoppling på sitt agerande gav det styrka och möjlighet att orka med arbetet. 

Förutsättningarna för sjuksköterskor på geriatrisk avdelning verkar vara varierande. Det 

framkom i Furåker (2008) studie att sjuksköterskor på medicin- och geriatriska avdelningar 

tillbringar mycket mer tid med patienter, eftersom de växlar mellan omvårdnad och andra 

aktiviteter. De har minst en dag i veckan tillsammans med patienterna då de utför omvårdnad 

tillsammans med undersköterskor. De slipper utföra andra aktiviteter, exempelvis samordna 

uppgifter eller utföra administrativa arbetet, när de utför direkta omvårdnad (Furåker, 2008). I 

Fagerberg och Kihlgren (2001) studies resultat betonas vikten av att se varje äldre patient som 

en unik person. En individanpassad omvårdnad blir möjlig med färre antal patienter per 

sjuksköterska, som tillsammans med teamet deltar i patientens grundläggande omvårdnad. 

Ökad förståelse för den äldre patientens behov blir då möjlig (Fagerberg och Kihlgren, 2001).  

Brännström et al. (2005) studie som bygger på intervjuer med sjuksköterskor från palliativ 

avancerad hemsjukvård visar att sjuksköterskorna, med vägledning av den palliativa kulturens 

värderingar, följer och deltar i patientens dagliga liv i hemmet. Sjuksköterskor i Brännström 

et al. (2005) studie menar att de ser sig som gäster hos patienter och deras närstående, vilka 

bemöter dem med tillit och välkomnar dem som personer. De anpassar sig efter patienternas 

behov i deras egen värld, förmedlar lugn och trygghet till patienten och de närstående 
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(Brännström et al., 2005). Att arbeta som sjuksköterska för personer med svår kronisk 

hjärtsvikt i avancerad hemsjukvård i ett palliativt skede, anses vidare i samma studie ha som 

mål att patienterna får möjlighet att leva ett så rikt och självständigt liv som möjligt. 

Brännström et al. (2005) studie belyser också att sjuksköterskorna har en positiv inställning 

till att vara möjliggörare, även om detta kan vara svårt och utmanande i vissa situationer.  

 

Problemformulering 

Hjärtsvikt ökar med stigande ålder och idag är det den vanligaste anledning till att äldre 

personer vårdas på sjukhusens slutenvård. Tidigare forskning har rapporterat att personer med 

hjärtsvikt genomgår en process i försök att hitta ett meningsfullt liv trots sjukdomen. En 

viktig uppgift för sjuksköterskan är att stödja personer med hjärtsvikt i denna process. 

Forskning visar att sjuksköterskorna har en positiv inställning till patientnära arbete och att 

relationen till patienten kan ge dem arbetstillfredsställelse. Att vårda äldre personer med 

kronisk hjärtsvikt kan dock vara problematiskt för sjuksköterskor mot bakgrund som visar att 

det finns många faktorer som utgör hinder för att skapa kontinuitet och god omvårdnad. 

Djupare insikt i sjuksköterskans upplevelse i mötet med äldre personer med kronisk hjärtsvikt 

kan hjälpa till att utveckla omvårdnaden. Det finns få studier som belyser detta område. De 

flesta studier av hjärtsvikt har fokuserat mest på patientens perspektiv. Därför är det angeläget 

att undersöka upplevelsen hos sjuksköterskan i mötet med äldre personer med kronisk 

hjärtsvikt på en slutenvård avdelning.  

 

Syfte  

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda äldre personer med kronisk 

hjärtsvikt i akut slutenvård för att hjälpa till att utveckla omvårdnaden för dessa patienter. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån syftet med denna studie har Kristen M. Swanson’s Nursing Theory of Caring som är 

beskriven i två artiklar (1991,1993) valts som teoretisk utgångspunkt. I enlighet med Danuta i 

Peterson (2009 s.189-201) diskussion om teorins tillämpning uppfattas denna teori som 

applicerbar utifrån ett sjuksköterskeperspektiv och i den kontext som är aktuell för denna 

studie: Äldre personer på en akut slutenvård avdelning.  

Omsorg ”caring” utgör kärnan i teorin och beskrivs som ”A nurturing way of relating to a 

valued other toward whom one feels a personal sense of commitment and responsibility” 
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(Swanson, 1991 s.165). Omsorg är en viktig grundläggande del i alla omsorgsrelationer, inte 

minst i sjuksköterskans relation till patienten. Omsorg delas in i fem olika kategorier: kunna 

”knowing”, vara med ”being with”, göra för ”doing for”, möjliggöra ”enabling” och bevara 

tilltron ”maintaining belief” (Swanson, 1991). Dessa kategorier ses som omsorgens 

grundpelare, vars syfte är att främja patientens välbefinnande. Swanson definierar vidare 

omvårdad som ”informerad omsorg för en annan persons välbefinnande” (Swanson 1993, p. 

357). 

Bevara tilltron innebär att sjuksköterskan ska bibehålla tron på patientens egen kapacitet 

och förmåga att gå igenom olika händelser eller övergångar i livet. Detta utgör basen för 

sjuksköterskans utövande av omsorg. Vidare innebär kunna att med ett medvetet 

förhållningssätt gentemot patienten, sträva efter att förstå händelser såsom de upplevs av 

patienten, vilket leder till ökad insikt i vårdsituationen. Genom kategorin vara med förmedlar 

sjuksköterskan att hon/han är tillgänglig för patienten och kan uthärda att stå vid patientens 

sida. Vara med betyder att sjuksköterskan ska vara emotionellt närvarande för patienten 

genom att vara känslomässigt öppen för patientens verklighet. Den fjärde kategori göra för 

innebär att på ett kompetent och skickligt sätt hjälpa eller assistera patienten med att utföra 

sysslor som han/hon skulle ha utfört på egen hand om det vore möjligt, givet att det är vad 

patienten önskar. Detta inkluderar bland annat att trösta. Den sista kategorin möjliggöra 

betyder att underlätta patientens resa genom livets övergångar och främmande händelser, i 

syftet att främja bland annat patientens möjlighet till egenvård. Detta innefattar att informera, 

förklara och stödja (Swanson, 1991,1993). 

 

Metod  

Denna studie söker en ökad insikt i sjuksköterskans upplevelse av att vårda äldre personer 

med kronisk hjärtsvikt på en akut slutenvård avdelning. Följaktligen valdes en kvalitativ 

ansats inspirerat av Graneheim och Lundman (2004) med intervju som källa till 

datainsamling. Kvalitativ ansats med datainsamling genom intervjuer är lämplig när en 

kvalitativ kunskap söks (Kvale & Brinkman, 2009). 

 

Urval 

I denna studie användes ett så kallat målinriktat urval, vilket innebär att valet av informanter 

och kontext baserades på en önskan om att intervjua personer som är relevanta för studiens 

syfte (Bryman, 2011). Kravet för att delta i studien var att alla deltagare skulle vara 
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sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet av att arbeta med äldre personer på en akut 

slutenvård avdelning. Två geriatriska verksamheter valdes ut därefter. Valet av de specifika 

verksamheterna var baserat på bekvämlighetsurval, vilket innebär att författaren fick förslag 

på möjliga verksamheter med möjliga deltagare av en bekant person. Respektive 

verksamhetscheferna kontaktades via e-post och telefon och fick ett informationsbrev (bilaga 

1) för att lämna sina medgivanden. En av verksamhetscheferna tackade nej. 

Sedan kontaktades respektive avdelningschefsjuksköterskor på den verksamheten där 

författaren fick medgivande till studien, vilka upplyste om potentiella deltagare. Därefter 

tillfrågades sjuksköterskor både muntligen och skriftligen (bilaga 2), om de ville delta i 

studien. Åtta sjuksköterskor tackade ja till deltagande, men en blev sjuk och kunde ej delta. 

Totalt deltog sju sjuksköterskor i studien. Bland deltagarna som bestod av en man och sex 

kvinnor var en specialistsjuksköterska inom vård av äldre personer och de övriga 

grundutbildade sjuksköterskor. Deras arbetslivserfarenhet inom vården varierade från ett till 

30 år. 

 

Datainsamling 

Datainsamling skedde genom enskilda intervjuer vid ett tillfälle under våren 2012 med sju 

sjuksköterskor som arbetar på akuta geriatriska avdelningar. Först genomfördes en 

provintervju med en av de sju sjuksköterskorna. Målet var att granska den inledande 

intervjufrågan och dess giltighet i relation till studiens syfte. Resultatet av provintervjun blev 

att intervjufrågan ändrades för att uppnå en högre grad av nyansering i rådata. Även denna 

intervju finns med i resultatet.  

Varje intervju inleddes med samma fråga för att introducera ämnet för intervjun: ”Hur 

upplever du att det är att vårda en äldre personer med kronisk hjärtsvikt? Kan du ge 

exempel?”. Uppföljningsfrågor efter huvudfrågan var helt beroende av hur innehållsrika 

berättelserna var. Intervjufrågorna formulerades så att informanterna stimulerades till att 

berätta om sin upplevelse av att vårda äldre personer med kronisk hjärtsvikt med exempelvis 

”Vad hände sedan…? ” (bilaga 3). Deltagarna fick berätta så fritt som möjligt och 

intervjuerna liknade samtal. 

Fyra intervjuer genomfördes på respektive arbetsplats under sjuksköterskornas arbetstid 

och tre utanför arbetsplatsen och arbetstid. Tanken med att informanterna fick välja både tid 

och plats var att kunna genomföra studien i en för deltagarna bekväm miljö. Intervjuerna 

varade mellan tjugo minuter och en timme.  
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Alla intervjuer spelades in med hjälp av en mp3-spelare, transkriberades ordagrant och alla 

personuppgifter och andra uppgifter som skulle kunna röja informanternas person eller 

verksamhetstillhörighet, avidentifierades. Inspelning av intervjuer bedömdes inte ha någon 

negativ påverkan på intervjusituationer. Transkribering av intervjuerna skedde av författaren 

till denna studie och hela de transkriberade intervjuerna, det vill säga sju intervjuer inklusive 

provintervju, utgjorde underlaget för analysen. 

 

Analys av data 

Insamlade data analyserades utifrån innehållsanalysmetod och analysen syftade till att söka 

manifesta innehåll såsom beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Med det menas att 

analysen fokuserade på det uppenbara i intervjutexten och beskrev det materialet visar. 

Analysen genomfördes stegvis efter följande (Graneheim & Lundman, 2004): 

1 steg  Författaren läste igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger för att få en 

känsla för helheten. 

2 steg  Intervjuerna lästes ytterligare en påföljande gång med fokus på syfte och så kallade 

meningsbärande enheter identifierades. De meningsbärande enheterna kunde omfatta allt 

från några ord, meningar, fraser till hela stycken som överensstämde med studiens syfte. 

3 steg  De meningsbärande enheterna samlades och kondenserades med avsikt att minimera 

textstycken till ord utan att kärnan i innehållet förlorades. 

4 steg  Den kondenserade texten kodades. Med det menas att en mycket kortfattad 

beskrivning av innehållet gjordes på varje kondenserad enhet.  

5 steg  Metodens syfte har varit att systematiskt beskriva det materialet visar med olika 

beskrivande kategorier. I det femte steget sorterades koderna till grupper och bildades 

utifrån dessa likheter och skillnader ett antal enheter som blev till underkategorier. Vidare 

bildades kategorier utifrån likheter och olikheter av underkategorierna. 

6 steg  Formulerades hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra, alltså en 

övergripande kategori. 

Analysen av data i föreliggande studie har hela tiden varit en process i en pendlande rörelse 

mellan helhet och delar (Graneheim & Lundman, 2004). Ett exempel på analysprocessen 

presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande 

enhet 

 

Kondensering  

 

Kod  

 

Underkategori  

 

Huvudkategori  

 

… och jag som syrra 

behöver inte lägga 

fokus på… när jag vet 

att mina medarbetare 

gör det riktigt, de gör 

rätt. Jag ser att det 

funkar då kan jag 

lägga mer energi på 

patienten istället 

liksom. Det känns bra 

Bra när 

medarbetare är 

kompetenta. 

Sjuksköterska 

lägger mer energi 

på patienten då 

Kompetenta 

medarbetare 

stimulerar 

Främjande 

faktorer i 

vårdmiljön 

Att bli stimulerad 

till att göra sitt 

yttersta 

 

Forskningsetiska överväganden 

Denna studie liksom varje studie som involverar människor bör vara forskningsetiskt 

försvarbar och uppfylla forskningsetiska krav ifråga om de forskningsetiska principer som 

innehåller fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtycke till att delta i studien har efterfrågats och 

informanterna fick såväl muntlig som skriftlig information. Informationen inbegrep studiens 

syfte samt villkor för deltagandet dvs. att deltagandet är frivilligt och att varje informant kan 

välja att avbryta sitt deltagande utan att ge någon förklaring. Vidare försäkrades i information 

att all data vid transkriberingen kommer att avidentifieras utan möjlighet till identifikation av 

vare sig person eller plats. Ifråga om nyttan kontra risker som denna studie måste ta hänsyn 

till kan det upplevas som positivt att få möjlighet att tala om sina upplevelser av att vårda 

äldre personer med kronisk hjärtsvikt på en akut slutenvårdsavdelning. En intervju erbjuder 

möjlighet till reflektion och därmed kan den berika intervjupersonen med nya insikter om 

situationen (Kvale & Brinkman, 2009). För att få råd angående etisk bedömning av denna 

studie tillfrågades både kursledare och handledare, vilka bedömde att ansökan från 

högskolans lokala etikkommitté inte skulle behövas.  
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Resultat 

Det framträdde i resultatet en övergripande kategori som var tydlig i nästa alla intervjuer. 

Sjuksköterskorna strävar efter att göra sitt yttersta för äldre personer med kronisk hjärtsvikt 

trots alla hinder. Fyra sammanfattande huvudkategorier med tio subkategorier, som beskriver 

den övergripande kategorin, kunde konstrueras utifrån intervjuerna. Dessa presenteras i figur 1. 

 

Figur 1. Illustration av huvudkategorier och underkategorier som beskriver den övergripande 

kategorin i resultatet. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av äldre personer med kronisk hjärtsvikt 

I denna kategori beskrivs hur sjuksköterskor upplever äldre personer med kronisk hjärtsvikt 

och deras problem. Alla sjuksköterskor upplever att äldre personer med kronisk hjärtsvikt i de 

flesta fall är multisjuka, har många problem och att de oftast inte vill göra som man säger. 

 

Äldre personer med kronisk hjärtsvikt är multisjuka  

Sjuksköterskor beskriver att äldre personer med kronisk hjärtsvikt oftast är gamla, svaga och 

multisjuka. De menar att det är ovanligt att någon har bara hjärtsvikt. Alla sjuksköterskor 

konstaterar att övriga sjukdomar förvärras av hjärtsvikt och att detta gör att äldre personer 

med hjärtsvikt blir sämre än de som inte har den. En av sjuksköterskorna berättar: 
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äldre här … är multisjuka också. Så att det är inte bara hjärtsvikten utan man kan inte 

bara säga att de har hjärtsvikt utan det blir så mycket mer som stöter till. Så att det är i 

stort sett tio sjukdomar till … som stöter till. Så att det blir inte bara hjärtsvikten som är 

det som kanske orsakar att man blir sämre. Utan det kan finnas annat också. Andra 

sjukdomar som gör att man blir sämre och sämre 

 

Sjuksköterskorna upplever också att multisjuklighet och hög ålder är problematisk i samband 

med hjärtsvikt. De förklarar att äldre personer redan har nedsatta fysiska funktioner såsom 

nedsatt syn och sämre balans, vilka förvärras ytterligare av andra sjukdomar och 

hjärtsviktsymtom eller hjärtsviktbehandlingen. Några intervjuade sjuksköterskor nämner som 

exempel att risken för fall ökar ännu mer när äldre personer tar vätskedrivande mediciner i 

samband med nedsatt syn och sämre balans. Vidare upplever tre sjuksköterskorna att 

multisjuklighet i samband med hjärtsvikt försvårar hjärtsvikten och orsakar snabba växlingar i 

äldre personers tillstånd och hjärtsvikten blir oförutsägbar. 

… en patient som den av flera olika anledningar också men bland annat så var det 

hjärtsvikt och som var jättedålig och man trodde i princip att han skulle dö då och alla 

ställde in sig på att så var det. Men han blev faktiskt så pass bra så att han åkte hem . 

Sen det har gått åt andra hållet också, de som har varit hyfsat pigga och varit på väg 

härifrån. … det är oförutsägbart när den här svikten sätter in så att den så blir så pass 

allvarig så att det går att åtgärda med vätskedrivande och såna resurser som man 

sätter in… 
 

Sjuksköterskor upplever att äldre personer med hjärtsvikt också har andra problem utöver 

multisjukhet såsom inadekvata sociala omständigheter. 

 

Äldre personer med kronisk hjärtsvikt har andra problem 

Sjuksköterskor i denna studie upplever att äldre personer med hjärtsvikt har andra problem än 

bara de som är orsakade av de vanliga hjärtsviktsymtomen. Tre sjuksköterskor beskriver att 

ibland uppstår ovanliga symtom hos äldre personer i samband med försämring av 

hjärtsvikten, symtom som sjuksköterskorna inte sett tidigare: ”... han samlade vätskan över 

buken och sen även i pungen ... sen börja han hosta upp såna blodigt slem liksom…”. En 

sjuksköterska har uppmärksammat att personer med hjärtsvikt ibland kan bli lätt upprörda och 

arga och har mer ilska inom sig än andra patienter:  

... men jag tycker ehh ibland kan de här som har hjärtsvikt vara väldigt arga. Mycket 

mycket ilska i sig på något sätt och jag vet inte om det är oro eller är det att det är så 

svårt att andas och att de känner att det känns jobbigt här därför blir de lätt upprörda 

och arga. 
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Två sjuksköterskor upplever att det är ett problem att vissa äldre personer med hjärtsvikt inte 

är helt orienterade eller att de har nedsatt minne och ändå bor ensamma eller inte får hjälp 

med mediciner. De menar att dessa personer i många fall glömmer bort att ta sina mediciner 

… när patienterna är i det här mellanläget att då de ah de kanske klara sig ändå ok 

hemma men ah att de glömmer bort o ta de där tabletterna för … många dementa de de 

klarar sig nog ganska längre hemma för de känner igen miljön o de kan laga mat o det 

kanske ahh i alla fall lite grann liksom…  
  

De flesta intervjuade sjuksköterskor upplever att många äldre personer med hjärtsvikt inte 

uppnår en kontrollerad hjärtsvikt och att detta är ett stort problem. Sjuksköterskorna uppger 

att äldre personer med kronisk hjärtsvikt är återkommande patienter på geriatriken på grund 

av detta och det är ett problem. Alla sjuksköterskor uppmärksammar att äldre personer med 

kronisk hjärtsvikt ofta inte gör som man säger. 

 

Äldre personer med kronisk hjärtsvikt vill oftast inte göra som man säger 

De intervjuade sjuksköterskorna beskriver att äldre personer med hjärtsvikt oftast dricker 

mycket, fast de har restriktioner på vätskeintag: ”De vill oftast inte göra som man säger. Utan 

de har restriktioner på dricka men de vill inte ta till sig och sköta det. Utan de dricker mycket 

vid sidan om och sen låtsas som att som ingenting”. Några sjuksköterskor förklarar detta med 

att den kontinuerliga behandlingen med vätskedrivande orsakar en ständig och svår törst. 

Andra sjuksköterskor tolkar det som att många äldre personer saknar sjukdomsinsikt. De 

menar att personer med hjärtsvikt inte förstår att de måste leva på ett visst sätt och de har inte 

heller så stora kunskaper om hjärtsvikten, även om de har levt med den ett tag: ”De förstår 

inte, vissa är till och med förvånade: oj liksom … de har hjärtsvikt bra tag: …oj jag får inte 

dricka si eller så? nejj. ahah, okej. Liksom att de inte vet om det”. Sjuksköterskor beskriver 

också hur personer med hjärtsvikt slarvar med sina mediciner och behandlingen och inte tar 

hand om sig själv. En sjuksköterska upplever att äldre personer med hjärtsvikt inte oroar sig 

för själva hjärtsvikten, utan de besväras mest av annat: ”De som har hjärtsvikt de uttrycker 

oftast inte en oro för att de har svikt på hjärtat utan det massa andra saker de oroa sig för 

runt omkring”. Denna sjuksköterska upplever att äldre personers största problem är att den 

ständiga behandlingen med vätskedrivande begränsar deras liv. 

 

Att göra sitt yttersta för äldre personer med kronisk hjärtsvikt 

Det visar sig att sjuksköterskor upplever att äldre personer med kronisk hjärtsvikt är 

multisjuka och har många problem, vilket leder till att stora och komplexa vårdbehov uppstår. 
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I den här kategorin beskrivs sjuksköterskors upplevelse av att sträva efter att göra sitt yttersta 

för äldre personer med kronisk hjärtsvikt. Sjuksköterskorna upplever att de försöker att 

ständigt finnas till för de äldre personernas behov, skapa trygghet för dem samt samarbeta 

med andra professioner och institutioner.  

 

Finnas till för äldre personers behov 

De intervjuade sjuksköterskorna beskriver att de hela tiden försöker göra sitt yttersta för att 

kunna hjälpa äldre personer med hjärtsvikt, genom att justera och anpassa omvårdnaden efter 

deras tillstånd och behov. De uppmärksammar att äldre personer med hjärtsvikt har stora och 

komplexa behov i ett akut skede, särskilt när de har grav hjärtsvikt. En sjuksköterska 

beskriver hur omvårdnaden anpassas till de fysiska behoven hos äldre personer med hjärtsvikt 

och att detta tar mycket tid särskilt i ett försämrat skede: 

jag kan ju tycka att det är pyssligt runt … a så de behöver mer tid ... måste följas med 

till toaletten, måste alla moment som ska göras: klä sig tvätta sig allting tar ju mycket 

tid. För att i alla moment liksom kan patienten kanske inte göra så mycket själv i 

början, i det hära mer akuta tillfället liksom. Så då gäller att omvårdnaden blir också … 

behöver mera omvårdnad så att säga. 
 

Detta bekräftas av majoriteten av intervjuade sjuksköterskorna som beskriver att de har både 

ett medicinsk- och ett omvårdnadsfokus på äldre personer. De upplever att som sjuksköterska 

måste man tänka på allt runt personer med hjärtsvikt, från att hjälpa dem med att få i sig 

maten, ständig övervakning och lindade ben på grund av dålig cirkulation till att kontinuerligt 

utvärdera behandlingen. Fem sjuksköterskor känner att äldre personer har behov av 

information samt förklaring och svar på sina frågor. En av de sjuksköterskorna menar att äldre 

personer oftast inte har tillräckligt med information om hjärtsvikt och att ibland behöver 

sjuksköterskan informera dem upprepande gånger: 

De kommer oftast till oss o vet inte så mycket om sin sjukdom. Då berättar vi oftast att 

vi vätskar ur... jag sätter a så maxdryck på dig på grund av ditt hjärta, vi tar daglig 

vikt: informerar helt enkelt om vad vi ska göra och varför är det viktigt. Och ibland som 

sagt måste man säga det flera gånger för att  de de  jag vet inte om de inte förstår. Men 

de är glömska bland annat. Men ah eller så ah vissa behöver bara ständigt påminnelse. 
 

Detta att informera äldre personer upplevs av en sjuksköterska som ett sätt att undervisa dem. 

Hon uttrycker följande: 

Men det är ingenting uttalas bland oss sjuksköterskor att man ska utbilda patienter på 

nåt sätt. Men för mig är det nästan självklart på nåt sätt att berätta att inte bara sätta in 

åtgärderna. Utan berätta liksom varför, varför är det viktigt varför man liksom att man 

... bakar in det på nåt sätt när du kommer o hälsar på. Men inte så du sitter ner med en 

patient o berättar nu går vi genom det och det 
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En annan sjuksköterska beskriver att det ibland inte räcker med information och då försöker 

hon att få äldre personer med kronisk hjärtsvikt att förstå allvaret med sjukdomen genom att 

göra dem rädda: ”sen kan man ju alltid skrämma upp dem det här att de kan få sår på benen o 

sånt. Det blir de lite rädda för”. Två sjuksköterskor erfar att äldre personer behöver veta vad 

som händer och vad som kommer att hända framöver. Vidare berättar de intervjuade att det 

ofta händer att patienternas tillstånd inte förbättras trots alla insatser. Att ge en god palliativ 

vård upplever då sjuksköterskorna som ett sätt att finnas till för äldre personer med hjärtsvikt. 

De talar om att de då strävar efter att det ska bli en värdig, ångest- och smärtfri avslutning för 

personerna med hjärtsvikt. 

 

Skapa trygghet för äldre personer med kronisk hjärtsvikt 

I sjuksköterskornas upplevelse av att göra sitt yttersta framkommer genomgående en strävan 

efter att skapa trygghet. Alla sjuksköterskor beskriver att det är viktigt att få äldre personer 

med kronisk hjärtsvikt att känna sig trygga. De berättar om olika strategier för att skapa ett 

tryggt vårdande. Några intervjuade sjuksköterskor upplever att lyssna, samtala, trösta eller 

bara finnas där när äldre personer med hjärtsvikt är oroliga är ett sätt att skapa trygghet. Detta 

framkommer i en sjuksköterskans upplevelse av situationer med andningspåverkade eller 

oroliga personer på följande sätt: ”ofta så brukar ju lugna ner sig efter några minuter om man 

faktiskt har tagit sig den har tiden. Satte sig ner o vara där o hålla handen kanske. … Ah bara 

vara där o lyssna och prata om de allmänna saker, familjen. ah samtal, samtala”. En annan 

sjuksköterska däremot menar att när det inte finns mycket att göra blir samtal och lyhördhet 

den enda utvägen: ” men patient som tycker att det är jobbigt då då man kan inte göra så 

mycket liksom förutom att lyssna o ah de där som man lär sig på samtalsträningen”. Tre 

sjuksköterskor beskriver att detta att förmedla lugn och ro är ett sätt att skapa trygghet hos 

äldre personer. De förklarar att personer med hjärtsvikt behöver lugn och ro och tid och att 

omvårdnaden ska genomföras i en så lugn miljö som möjligt så att de äldre personerna inte 

känner sig stressade. En sjuksköterska säger: ”och … då får man bara liksom inte stressa på 

utan att det ska va lugn då få ta i sin takt liksom”. Endast en sjuksköterska upplever det som 

viktigt att motivera personer med hjärtsvik att vara delaktiga i vården. Hon beskriver att hon 

uppmanar äldre personer att vara med och sätta upp enkla mål för att på så sätt känna sig 

trygga i den vård som ges. Så här beskriver hon: 

Att då då är de med o sätta de där målen ´ Att jag ska prova att se om jag kan det här´ 

Så kan de vara med och arbeta för det här ´ Nu klarar jag det här´. Att de själv blir 

motiverade till att … o ser att de klarar bit för bit. Och det är inte så stora mål kanske i 
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början, utan det är liksom väl där att så är det start målet: Vad är målet då? Att kunna 

komma upp i stolen till exempel 
 

Att motivation hos personer med hjärtsvikt är viktig framkommer också i beskrivningar av två 

andra sjuksköterskor som observerat att många äldre personer med hjärtsvikt är deprimerade 

eller är mycket negativa till vissa saker, som exempelvis att äta. Då är det viktigt med 

motivation. En sjuksköterska upplever däremot att delaktighet inte kan uppnås. Hon upplever 

att äldre personer är mycket passiva och inte vill delta i sin egen vård. Hon säger: ” … att det 

är ju en jätte fin idé för att det ska bli … funka. De måste vara med”.  De flesta 

sjuksköterskor beskriver att äldre personer med hjärtsvikt också behöver lära sig att hantera 

den ständiga törsten. Sjuksköterskorna talar om att de försöker visa på andra alternativ som 

kan underlätta törstkänslan genom exempelvis att erbjuda att suga på isbitar. 

 

Samarbete med andra professioner och institutioner 

Att göra sitt yttersta handlar också om att samarbeta med andra professioner och institutioner 

för att säkerställa bättre vård för äldre personer med hjärtsvikt. Hälften av sjuksköterskorna 

talar om att de arbetar tillsammans med teamet för att tillgodose behov hos personer med 

hjärtsvikt. En sjuksköterska uttrycker detta med följande: 

det är flera personer runt omkring patienten, både undersköterska, arbetsterapeut o 

sjukgymnast. Så alla är ju runt o tittar vad de kan göra för bit och doktorn gör sitt 

liksom. Så att alla har ju sin lilla bit som de gör. Även fast sjuksköterskor och 

undersköterskor gör mest omvårdnadsmässigt då. 
 

Sjuksköterskor upplever att behov av en bättre uppföljning av personer med hjärtsvikt 

kvarstår även efter hemgång. Några sjuksköterskor berättar att uppföljningen säkerställs med 

hjälp av remiss till primärvård, om äldre personer fortfarande bor i eget boende: ”att vissa 

blivit så bra att de sköter sig själv och ska hem och sen kanske följas upp via husläkaren”. 

Endast en sjuksköterska konstaterar att uppföljning i vissa fall också kan ske via remiss till 

hjärtsviktsskola för de personer som är omkring 65 år gamla och som behöver hjälp med sin 

livsstil. Denna sjuksköterska upplever att det finns många resurser som kan var till hjälp för 

äldre personer med hjärtsvikt som vårdpersonal inte känner till. Hon menar att det är viktigt 

att sjuksköterskor har kunskap om vilka resurser som finns att tillgå så att de kan upplysa 

andra i teamet om behovet uppstår:  

Jag tror nog att det finns så mycket resurser egentligen fast man inte riktigt vet allting. 

o jag tror att det nog jätte bra om sjuksköterska vet ganska mycket som kan tipsa. Tipsa 

för a så doktorn, en geriatrik doktor, de skulle ju kunna så mycket. Det är inte alltid att 

de kanske tänker på det. Det är som är olika saker som finns. 
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Intervjuade sjuksköterskor upplever att när personer med hjärtsvikt bor på något boende, är 

det viktigt att noggrant rapportera till ansvarig sjuksköterska på boendet för att säkerställa att 

äldre personers behov följs upp vidare. Sjuksköterskor beskriver också att de är 

uppmärksamma på om behov av social planering är aktuell när äldre personer är för svaga för 

att kunna återkomma till eget boende: ”Men de som kanske … inte orkar då blir det kanske 

vårdplanering och annat boende eller korttidsboende tills de piggnar upp”. De påpekar att 

det är sjuksköterskan som, efter den äldre personens samtycke, brukar initiera en kallelse till 

ett vårdplaneringsmöte med biståndsbedömare från kommunen, så att den personen med 

hjärtsvikt kan få den hjälp som behövs. 

 

Att bli hindrad från att göra sitt yttersta 

I sjuksköterskornas berättelser framkommer faktorer som sjuksköterskorna upplever hindrar 

dem från att göra sitt yttersta. Det handlar om hinder i mötet med äldre personer och i 

vårdmiljön. 

 

Hinder i mötet med äldre personer med kronisk hjärtsvikt 

Hälften av informanterna känner att deras kunskap är otillräcklig, vilket de upplever som en 

svårighet. De menar att de har liten eller ingen formell utbildning om äldre personer för att 

kunna bemästra eller bedöma bland annat ovanliga symtom. Sjuksköterskorna är ibland 

osäkra på om symtomen hos äldre personer med hjärtsvikt orsakas av hjärtsvikt eller av andra 

sjukdomar eller rent av är en konsekvens av åldrandet, då patienterna är äldre och multisjuka: 

” ...  så kan det vara lite gräsligt för man vet inte, om de kanske lite rossliga, så att de bara 

satt i halsen eller är det här en svikt eller ... ett lungödem på gång eller … Vad är det som 

håller på att hända?” Ångestproblematiken är svår att hantera när patienterna får 

panikattacker. I alla informanternas berättelser framgår att sjuksköterskorna blir berörda av 

patienternas lidande och vissa uttrycker skuldkänslor över att inte kunna hjälpa dem och att de 

känner att patienterna blir besvikna. En sjuksköterska beskriver följande: ”så det var jobbigt. 

Man kände nästan att man svek honom på nåt sätt. Att vi inte kunde hjälpa honom”. De 

uttrycker även känslor av misslyckande när äldre personer återkommer flera gånger till 

avdelningen. Sjuksköterskorna upplever frustration och känner sig hindrade från att göra så 

att äldre personer med kronisk hjärtsvikt blir följsamma till behandlingen och restriktionerna. 

Sjuksköterskorna upplever att vätskerestriktion är svårt att utföra. De visar förståelse för 

patientens problematik och menar att personer med hjärtsvikt hela tiden är törstiga och att det 
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är svårt att begränsa deras vätskeintag. Sjuksköterskorna upplever också att det är sorgligt och 

svårt att de inte kan få äldre personer att förstå syftet med behandlingen och restriktionerna, 

även om sjuksköterskorna kommer med förklaring och information upprepade gånger. 

Sjuksköterskorna upplever dessutom att det är påfrestande och svårt att övertala äldre 

personer att ta vätskedrivande mediciner eller dricka mindre. De uttrycker känslor av att vara 

tvungna att tjata mycket, vilket upplevs negativt. En sjuksköterska beskriver att det känns 

dumt och elak att begränsa en person som är mycket törstig och uttrycker svårigheter i hur 

hon ska förhålla sig.   

…  hon är så otroligt törstig hela tiden. Och då kändes liksom då känner man sig så 

liksom dum och elak // hon tjuvdrack och det kändes också så här men herre Gud  jag 

är liksom  det här är ingen dagis jag kan inte säga till henne hela tiden. Men samtidigt 

känns så här ah fast hon är ju här för hjärtsvikt och jag vill ju att hon ska bli frisk sen få 

åka hem. // jag kunde verkligen förstå henne och tyckte liksom det kändes ehh fel som vi 

håll på  
 

I sjuksköterskornas berättelser framkommer också andra hinder. 

 

Hinder i vårdmiljön 

I intervjuerna beskrivs på samma sätt återkommande tidsbrist. Äldre personer med hjärtsvikt 

har stora behov och är mycket tidskrävande. Sjuksköterskorna uppmärksammar att det kan 

uppstå situationer där det finns många tunga patienter och personalen inte räcker till eller inte 

har delegering. Tiden finns då inte till alla uppgifter och personalen upplever stress. Hög 

genomströmning av patienter och för lite personal gör att sjuksköterskan prioriterar endast det 

nödvändigaste. Sjuksköterskor berättar att de upplever missnöje och stresskänslor över att inte 

hinna med att tillgodose andra behov hos äldre personer med kronisk hjärtsvikt. 

Men sen så finns det alltid a så... beror det på hur vårdsituationen ser ut. Det går alltid 

i vågor, ibland är det väldigt vårdtyngd tung. A så ..att då kan det kännas pressat att 

man har svårt att hinna med faktiskt så att när det är  många tunga patienter som man 

känner nästan att man gå lite  på löpande band. Man försöker hinna göra så mycket. 

När man är hos någon så gör man så mycket man orkar … och man kanske känner sig 

att man ska hinna med allihopa. // då räcker inte personalen riktigt till. 

 

En sjuksköterska beskriver att hon inte kunde vara med en döende patienten på grund av att 

hon hade ansvar för många patienter som behövde mycket hjälp: ”det har jag velat vara med 

honom mer. Men jag fick springa fram o tillbaka o sen kände mig inte riktigt jag var inte 

riktigt nöjd med situationen. Men för att jag hann bara liksom titta till hos honom då o då”. 

Hon förklarar att det var för lite personal och inte heller någon annan kunde vara med den 

döende. Hon upplever att det var en ovärdig avslutning för en människa. Informanterna talar 
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om att ibland har patienterna mycket mediciner och dropp, vilket de upplever är tungt. De 

hinner då inte med omvårdnadsbiten och inte heller med att söka kunskap under arbetstid när 

behovet uppstår. Några deltagare konstaterar att medarbetare också blir ett hinder då de inte 

tar ansvar och gör det som de ska, såsom att fylla i vätskelistor. En sjuksköterska förklarar 

detta med att medarbetare inte alltid förstår vikten av sina uppgifter. En annan sjuksköterska 

beskriver att hon då blir tvungen att själv utföra de uppgifterna: ”och ibland gjorde inte 

undersköterskorna som man sa då fick man ju se till det själv att det blev gjort”. Några 

intervjuade sjuksköterskor beskriver att samarbetsproblem och dålig kommunikation bland 

personalen utgör begränsningar i vårdsituationer, vilket, upplever de, medför patientens 

lidande. En sjuksköterska beskriver hur läkaren inte lyssnade till henne när en äldre person 

behövde hjälp: ”jag tyckte så att de lyssnade inte. Att man sitter på rapporten o sen 

informerar man och sen hände ingenting. Jag tror att jag tog upp det vid flera tillfällen 

faktiskt”. Denna sjuksköterska kände att patienten blev ignorerad. En annan sjuksköterska 

upplever att läkarna inte alltid är engagerade och uppmärksamma. Hon menar att de inte följer 

upp personerna som har hjärtsvikt och som kommer in för någon annan åkomma, vilket leder 

till att behandling inte sätts in i god tid när hjärtsvikt försämras. 

 

Att bli stimulerad till att göra sitt yttersta 

Det framkommer också faktorer som upplevs stimulera sjuksköterskan att göra sitt yttersta. 

Det handlar om stimulerande faktorer i mötet med äldre personer med kronisk hjärtsvikt och 

främjande faktorer i vårdmiljön. 

 

Stimulerande faktorer i mötet med äldre personer med kronisk hjärtsvikt 

Alla sjuksköterskor uttrycker positiva upplevelser när patienterna förbättras, vilket, säger de, 

ger dem ork att fortsätta med sitt arbete. Det är fascinerande att se en äldre person med 

hjärtsvikt bli som en ny människa efter behandlingen, beskriver två sjuksköterskor. En av de 

senare säger: ”Men det är för att nånting som fascinerar mig det är det att de blir så mycket 

piggare än innan de har fått sin behandling o att de som en annan människa”. Några 

sjuksköterskor upplever att möjlighet till förbättring ger dem en hoppfull inställning. De 

beskriver att det är mycket man kan göra för personer med hjärtsvikt, så att de kan må bättre 

och att detta skapar en positiv och god upplevelse hos dem. De sjuksköterskorna menar att det 

finns tillgång till olika läkemedel, omvårdnadsåtgärder samt olika strategier som kan 

underlätta för personer med hjärtsvikt, även om det kan vara små saker:  
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… det är ganska mycket saker man kan göra. Så att jag upplever det är så ganska roligt 

ändå. Det finns mycket saker man kan göra för dem för att hjälpa dem. Och det är det 

är en god upplevelse att man känner att man har olika läkmedel och olika strategier för 

att kunna göra så att de mår bättre.  
 

En minoritet av sjuksköterskor upplever mötet med återkommande patienter som en resurs i 

en vårdsituation, då känslan av trygghet skapas hos patienten när han/hon få träffa samma 

personal. Vidare beskrivs mötet med en positiv och tacksam patient bidra till en god relation 

mellan sjuksköterskan och patienten, vilket resulterar i en god vårdsituation. En sjuksköterska 

berättar hur hon är glad och ser fram emot att få träffa en trevlig och social patient.  

… hon och hon är otroligt social och … glad och hon är jätte glad att hon är här och  

att hon får behandling och då blir jag också. När man … ger det här furixet … som man 

ofta när man ge så stora mängden så ger man det väldigt sakta och så där med tanken 

på blodtrycket och då och då försöker jag passa på att ha lite socialstund och för att jag 

själv är social att man sitter och pratar och då blir det en trevlig stund både för mig och 

för patienten. 
 

Sjuksköterskorna uttrycker lättnad över att de jobbar med äldre personer som har kronisk 

hjärtsvikt, istället för med yngre personer, även om de uttrycker medkänsla för de äldre 

personerna. De menar att kroppen försvagas när man blir äldre och att det är en naturlig 

process. Sjuksköterskorna uttrycker att många äldre personer kommer till geriatriken i 

slutskedet och det känns mer acceptabelt att de dör, än att en yngre person går bort: ”på en 

geriatrisk avdelning ser man många som kommer hit i slutskedet. När faktiskt är dags för 

många att runda av. O då är det ok. De kanske haft ett jätte bra långt liv”. Majoriteten av 

sjuksköterskorna upplever också att en nära kontakt med bland annat äldre personer med 

kronisk hjärtsvikt har ökat deras erfarenhetsbaserade kunskap och de har kunnat utvecklas 

som yrkesverksamma sjuksköterskor. 

 

Främjande faktorer i vårdmiljön 

Tre sjuksköterskor upplever att tillgång till bättre tekniska hjälpmedel som bättre apparatur 

underlättar arbetet för dem. Majoriteten av sjuksköterskorna uttrycker vidare att kompetenta, 

professionella och ansvarsfulla medarbetare är ett stöd för vårdarbetet och bidrar till 

arbetstillfredsställelse. En informant tycker att hon då känner sig ha kontroll över situation 

samt kan lägga sin energi mest på patienten istället för medarbetarna: ”… och jag som syrra 

behöver inte lägga fokus på när jag vet att mina medarbetare gör det riktigt, de gör rätt. Jag 

ser att det funkar då kan jag lägga mer energi på patienten istället liksom. Det känns bra”. En 

sjuksköterska berättar att en kompetent, professionell och ansvarsfull personalgrupp också 

bidrar till att skapa ordning på avdelningen och sprida lugn till äldre personer. Vidare 
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värdesätter några sjuksköterskor tillgång till ett teamarbete som genomsyras av ett gott 

samarbete, där diskussion kring patientens situation är ständigt pågående. Två sjuksköterskor 

förklarar att möjligheten att jobba nära patienten ökar om undersköterskorna har delegering 

och kan utföra vissa åtgärder som att koppla syrgas och ta blodprover. En sjuksköterska 

beskriver så här:” … undersköterskor få delegeringar att de kan göra t.ex. koppla om syrgas 

eller någonting // då som sjuksköterska kanske hinner jag göra munvård på någon patient 

istället för att jag sprang o kopplade om syrgas eller någonting sånt där”. Denna 

sjuksköterska uttrycker att hon då finns i patientens omedelbara närhet och kan då följa 

patienten. En sjuksköterska upplever det som positivt att se den äldre personens hela behov. 

Hon säger: ”Jag är bara glad att jag jobbar där där man kan se hela människan o inte bryr 

sig så ...  a så man det är klart man bryr sig om pengar men man tycker nog att människa är 

viktigare än pengar, känns det som i alla fall”. Hon uttrycker glädje över att jobba på en 

avdelning där hon kan få möjlighet till att se helheten hos personer. 

 

Diskussion 

Detta avsnitt uppdelas i två delar: metoddiskussion och resultatdiskussion. 

 

Metoddiskussion 

För att på bästa sätt samla in data som skulle svara mot syftet användes intervju i form av 

samtal. Målet var att undvika påverkan baserat på intervjuarens egna antaganden och därmed 

öka giltighet i studien. Att avgränsning gjordes till endast en geriatrisk verksamhet kan vara en 

nackdel då möjligheten att kunna fånga variationer som kunde vara kontextbundna gick 

förlorad. Denna studie omfattar informanter från två avdelningar inom en geriatrisk 

verksamhet, vilket ändå kan anses vara en styrka. Avdelningarna varierade beträffande 

lokalernas utformning och rutiner i samband med vård av äldre personer. Även informanterna 

skiljer sig från varandra när det gäller kön, utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta anses 

kunna säkerställa ett ganska stort mått av variation i resultat då studien fokuserar på det 

subjektivt upplevda och inte siktar på att generera någon generaliserbar kunskap. Innehållet i 

provintervjun bedömdes vara av relevans beträffande studiens syfte och därför inkluderades 

den i resultatet. 

Innehållsanalysmetod har använts för att analysera data. Detta är en lämplig metod när 

syftet är att beskriva ett fenomen där forskningslitteraturen är begränsad (Hsiu-Fang & 

Shannon, 2005). Både min egen erfarenhet inom forskningsmetodik samt tidsramen för 
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studien är begränsade och därför anser jag innehållsanalys vara en ytterligare fördel i denna 

studie, då den upplevs enklare än andra kvalitativa metoder (Jfr Houser, 2008). En nackdel 

med den använda analysmetoden i denna studie är att den hölls huvudsakligen på en textnära 

(manifest) nivå, vilket uppfattas mer strikt och bundet än om det skulle vara på en (latent) 

nivå dvs. tolkande nivå (Graneheim & Lundman, 2004). 

Resultat diskuterades kontinuerligt med och granskades kritiskt av handledare. Intentionen har 

varit att uppnå ett trovärdigt resultat genom att använda handledning som en 

verifikationsstrategi (Morse, Barrett, Mayan, Olson & Spiers, 2002). Kongruens mellan 

problem, syfte och metod samt tydlighet i beskrivningen av tillvägagångssättet under analysen 

eftersträvades också. En tydlig beskrivning ökar tillförlitligheten. Jag kan naturligtvis inte 

hävda att det resultat som jag fick fram är det enda sättet att beskriva sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda äldre personer med kronisk hjärtsvikt i akut slutenvård. Det finns inte 

ett absolut korrekt sätt att utföra dataanalysen (Elo & Kyngäs, 2007) och förståelse kan vara 

olika beroende på vem som läser texten (Graneheim & Lundman, 2004). Men min 

uppfattning är att denna studie trots, dess begränsningar, ändå bidragit med kunskap som 

belyser den problematik som finns inom området. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) 

påpekar att inom forskning är resultat kontextuellt och överförbarhet av det kan vara möjlig 

till liknande kontext. Min förhoppning är att resultat av denna studie ge en ökad förståelse 

som kan vara användbar i andra kontexter.  

 

Resultatdiskussion 

Det som visade sig i resultatet var att sjuksköterskorna strävar efter att göra sitt yttersta för 

äldre personer med kronisk hjärtsvikt. Sjuksköterskorna i denna studie beskriver att äldre 

personer med kronisk hjärtsvikt oftast är multisjuka, har andra problem samt inte alltid är 

följsamma till förskrivna behandlingsråd. De upplever att multisjuklighet och den biologiska 

åldern försämrar kroppsfunktioner, vilka i sin tur försvagas av kronisk hjärtsvikt och detta 

leder till att äldre personer med hjärtsvikt blir ännu sjukare. Sjuksköterskor upplever att 

många problem och komplexa behov blir en följd av detta. De beskriver att detta att finnas till 

för de äldre personers behov, skapa trygghet för dem och samarbeta med andra professioner 

och institutioner som de viktigaste omvårdnadshandlingarna och ett sätt att göra sitt yttersta. 

Att arbeta på detta sätt, säger sjuksköterskorna som deltog i denna studie, är att säkerställa 

helhetssyn, kontinuitet och samverkan över specialitets-, professions- och institutionsgränser. 

De upplever att detta är nödvändigt för att kunna hjälpa den äldre personen med kronisk 

hjärtsvikt. Sjuksköterskorna i studien beskriver vidare att de ibland blir stimulerade att göra 
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sitt yttersta, men att det ofta uppstår hinder och svårigheter som hindrar dem från att göra sitt 

yttersta för äldre personer med kronisk hjärtsvikt. 

 

Att följa och låta sig följas 

I bakgrunden redogjordes för att hjärtsvikt är den vanligaste anledningen till att patienter över 

65 år vårdas på sjukhusens slutenvård och att denna grupp av patienter kostar ungefär 4,5 

miljarder svenska kronor varje år för samhället (Hjärt- och lungfonden, 2010), vilket kan 

förklaras med det som framkom i resultatet: äldre personer med hjärtsvikt är återkommande 

patienter. Anledning till att äldre personer med hjärtsvikt sändigt återkommer beskrevs av 

sjuksköterskorna vara att många personer inte uppnår en kontrollerad hjärtsvikt. Det är 

intressant att fundera över vad som gör att äldre personer med hjärtsvikt inte förmår uppnå 

denna kontroll. Det väcker frågor kring hur sjuksköterskan kan stödja de äldre personerna på 

ett bra sätt så att både patientens lidande samt behovet av akut slutenvård minskar. Swanson 

(1991,1993) menar att sjuksköterskan genom en omsorgsskapande omvårdnad ska främja 

patientens personliga helande, växt och möjlighet till egenvård eller till självomsorg. I 

enlighet med Swanson (1991,1993) ska sjuksköterskan för äldre personer med kronisk 

hjärtsvikt möjliggöra övergången till det nya livet som präglas av restriktioner och 

inskränkningar. Deltagarna i denna studie beskrev att personer med hjärtsvikt saknar 

sjukdomsinsikt och att de har svårt att förstå syftet med behandlingen och restriktionerna, 

trots kontinuerlig information och förklaring. Sjuksköterskorna i studien gav till slut uttryck 

för känsla av misslyckande när äldre personer med hjärtsvikt återkommer till avdelningen 

flera gånger. Utifrån resultatet är det rimligt att tolka det som att sjuksköterskorna i denna 

studie inte fullt ut klarar av att stödja möjlighet till egenvård som Swanson (1991, 1993) 

förespråkar. En bakomliggande orsak skulle kunna tänkas vara att sjuksköterskorna inte 

assisterar patienterna att fokusera på relevanta bekymmer och på ett genomtänkt sätt försöka 

finna alternativa åtgärder såsom Swanson (1991, 1993) påstår. En sjuksköterska 

uppmärksammade i resultatet att personer med hjärtsvikt är mest bekymrade över andra saker 

än över själva hjärtsvikten. Edwards (2001) föreslår att patienternas identitet bör stärkas och 

inkluderas i vårdandet så att det blir möjligt för dem att hantera sin sjukdom och återfå 

välbefinnandet. Författaren menar att vårdgivare ska engagera sig i att söka det som är 

väsentligt för patienterna i livet och det som har betydelse för dem som individer. Edwards 

(2001) påpekar att först när vårdgivaren har den kännedomen som han/hon kan vägleda 

patienterna att nå välbefinnande.  
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En annan bakomliggande orsak till att äldre personer med kronisk hjärtsvikt ständigt 

återkommer till geriatriken skulle kunna tänkas vara att sjuksköterskan saknar strategier för 

att undervisa äldre personer till egenvård. Detta kan återföras till det som beskrevs av hälften 

av sjuksköterskor i resultat, nämligen att de upplevde att de har otillräcklig kunskap för att 

möta äldre personers behov. Öhman (2003) har studerat utifrån sjuksköterskans perspektiv 

vad som karaktäriserar patientundervisning och hur den utövas i omvårdnadsarbete inom 

geriatrisk vård och rehabilitering. Hon har kommit fram till att sjuksköterskornas pedagogiska 

arbete främst skedde informellt, spontant, oreflekterat och, precis som i föreliggande studie, 

integrerat i dagligen regelbundna arbetsuppgifter. Friberg (2001) påpekar att sjuksköterskan 

inte har något självklart tillvägagångssätt eller de kunskaper som behövs för att göra äldre 

personer delaktig i vården. Detta stämmer med beskrivningen av den sjuksköterskan i denna 

studie som ansåg att delaktighet är en fin idé som inte går att uppnå och den andra 

sjuksköterskan som beskrev att hon försöker skrämma äldre personer för att få dem att följa 

behandlingsråd. Friberg (2001) menar att sjuksköterskorna mest utvecklar sin pedagogiska 

kompetens i praktiska yrkesverksamhet och inte genom formell utbildning. Sjuksköterskor i 

denna studie beskrev dessutom att äldre personer med kronisk hjärtsvikt ”vill oftast inte göra 

som man säger”. Samtidigt visade några sjuksköterskor tillfredställelse när äldre personer 

med hjärtsvikt är glada, tacksamma och följsamma till den behandlingen de får. Detta visar 

dagens hälso- och sjukvårds starka fokus på i vilken grad patientens beteende överensstämmer 

med förskrivna behandlingsråd, något som Friberg och Scherman (2005) diskuterade i sin 

studie. Författarna menar att hälsosjukvården fokuserar på ett icke ”compliant” följsam 

beteende istället för att fokusera på patientens erfarenheter och förståelse. Friberg och 

Scherman (2005) betonar den pedagogiska strategin ”att följa och låta sig följas”. Med detta 

menas att vårdgivaren följer patienten guidad av patientens erfarenheter och behov och på så 

sätt blir det möjligt för vårdgivaren att vägleda på ett sätt som patienten kan följa. Friberg 

(2001) hävdar att dialog är nödvändig för lärande. Hon menar att sjuksköterskan bör skapa en 

situation där patienten med respekt ges möjlighet till att framföra vad han/hon uppfattar som 

sina problem och behov och vilken betydelse dessa har i den aktuella situationen. 

 

Sjuksköterskans behov av stöd i sitt yrkesutövande 

Några år efter teorin om omsorg presenterade Swanson (1999) sin metaanalys av omsorg 

”caring” med dess fem nivåer i följande ordning: förmåga till omsorg, engagemang, 

omständigheter, omsorgshandlingar och konsekvenser av omsorg. Varje nivå av omsorg 

bygger på antaganden från lägre nivå och på så sätt blir nivåerna hierarkiska. 
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Grundförutsättning för förmåga för att förmedla omsorg beskrivs av Swanson (1999) vara att 

sjuksköterskan bland annat är kunnig och reflekterande. Denna första nivå kopplar jag till 

sjuksköterskornas kunskap som jag tidigare diskuterat. Swanson (1999) förklarar vidare att 

omsorgsskapande omvårdnad bygger bland annat på ett engagemang för att framhålla 

värdighet och människovärde för varje person, fokusera på behoven hos den andra och göra 

det rätta. Sjuksköterskorna i denna studie var medvetna om personernas värdighet, hade fokus 

på äldre personers behov samt visade en tydlig vilja att göra gott för den äldre personen med 

kronisk hjärtsvikt. Det är rimligt att tolka detta som ett engagemang från sjuksköterskans sida, 

vilket i sin tur kan relateras till nivå två, alltså engagemang. Dock hade de intervjuade 

sjuksköterskorna beskrivit att det uppstår situationer då de kände att de blivit hindrade från att 

göra det rätta. En sjuksköterska i denna studie beskrev att på grund av hinder i vårdmiljön 

upplevde hon att en döende person inte fick en värdig avslutning på livet. Detta framkallade 

negativa känslor hos henne. Även andra studier visar på liknande sätt hur negativa känslor 

framkallas hos sjuksköterskorna när de hindras från att ge vård som är anpassad till 

patienternas behov (Fagerberg & Kihlgren, 2001; Wotton et al., 2005). Paralleller kan dras till 

Lützén, Cronqvist, Magnusson och Andersson (2003) studie, där moralisk stress beskrevs 

kunna uppstå i situationer då sjuksköterskan upplever att externa faktorer hindrar 

henne/honom från att göra det rätta och att hon/han inte upplever sig ha kontroll över 

arbetssituationen. Författarna understryker att sjuksköterskor utsätts för negativa och skadliga 

konsekvenser till följd av höga krav och låg egenkontroll. Detta bekräftas i ett flertal studier, 

där det har påvisats att en alltför hög arbetsbelastning och stress så småningom kan leda till 

Compassion Fatigue (Busch, 2009; Depanfilis, 2006; Maytum, Bielski Heiman & Garwick, 

2004). Med Compassion Fatigue menas en samling symptom som kan drabbar personer som 

utsätts för många olika stressmoment (Smith, 2009) och som ignorerar stressen och inte sköter 

sina känslomässiga behov. Detta kan leda till symtom såsom kronisk trötthet, irritation, 

hopplöshetskänslor och huvudvärk (Busch, 2009). Enligt folkhälsorapport (Socialstyrelsen, 

2009) är det vanligast att hälso- och sjukvårdspersonal upplever sitt arbete som stressigt och 

psykiskt ansträngande. Sjuksköterskan behöver stöd i sitt yrkesutövande och handledning kan 

bland annat vara en källa till kraft för henne/honom, anser jag. Ohlson och Arvidsson (2005) 

fann att handledning gav möjlighet för sjuksköterskor att bättre hantera en stressfylld miljö 

och de kunde känna sig starka som personer och även stärkta i sin yrkesroll. Möjligheter att 

fortsätta vara verksamma som sjuksköterskor, tycker jag, ökar när sjuksköterskan får stöd i 

sitt arbete. 
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Hinder i vårdmiljön får konsekvenser för patienter 

Resultat visar dessutom att sjuksköterskor upplever svårigheter och hinder i vårdsituationer 

när personalen inte räcker till, när det råder tidsbrist eller när det brister i samarbete inom 

teamet. Detta går i linje med det som framkom i bakgrundtexten. Forskning som beskrevs där 

visar att sjuksköterskorna upplever svårigheter relaterade till högt arbetstryck i och med att 

antalet patienter per sjuksköterskan har ökat och tidsbrist uppstår (Furåker, 2008; Hallin & 

Danielson, 2007; Wotton et al., 2005). God kommunikation och samarbete är inte alltid 

möjligt (Wotton et al., 2005). Att så verkligen kan bli fallet bekräftas också av resultat från 

Fridh, Forsberg och Bergbom (2009) studien om intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter 

och uppfattningar av att vårda döende patienter i intensivvårdsmiljön. Författarna fann att 

brist på inflytande i beslutprocessen om patientens vård upplevdes av sjuksköterskorna som 

hinder för att göra sitt yttersta. Det framgår klart både i denna studies resultat och i de andra 

studierna en beskrivning av externa faktorer som kan relateras till nivå tre, omständigheter, 

och som upplevs som hinder. Sjuksköterskorna upplever sig förhindrade att utöva 

omsorgshandlingar, alltså den fjärde nivån i omsorg, omsorgshandlingar (Swanson, 1999). 

Med det menas att externa omständigheterna eller externa faktorer, som ligger utanför 

sjuksköterskornas kontroll, påverkar hennes/hans handlingsförmåga i vårdsituationen 

(Bergdahl, 2012). Sjuksköterskorna kan inte alltid vara följsamma för patientens behov, vilket 

inte främjar vården och inte heller goda vårdrelationer. Konsekvenser återspeglas bland annat 

i personernas beskrivning av negativa erfarenheter av vården i samband med sjukhusvistelse 

såsom det framkom i bakgrund (Brännström et al., 2006; Ekman, Skott & Norberg, 2001; 

Falk et al., 2007; Ryan & Farrely, 2009; Zambroski, 2003). Bergdahl (2012) hävdar att 

begränsningar orsakade av externa faktorer kan ha inverkan på sjuksköterskans sätt att arbeta. 

Hon diskuterar att sjuksköterskan då mest kan fokusera på praktiska handlingar som 

medicinering och somatisk vård, vilket minskar känsligheten i vårdmötet med patienten. Detta 

bekräftas av sjuksköterskornas beskrivningar i denna studie som rapporterade att de då endast 

hinner göra det nödvändigaste och väljer bort kontakten med patienter. Bergdahl (2012) 

konstaterar att perceptionen också minskas för det unika hos patienten. I och med detta antas 

att målsättning för omvårdnaden äventyras, den målsättning som enligt Swanson (1993) är 

välbefinnande för patienten. 

 

Slutsats och betydelse för vården 

I denna studie visar sjuksköterskornas berättelser att det pedagogiska stödet till äldre personer 

med kronisk hjärtsvikt inte fungera vid akut slutenvård. Sjuksköterskan har i sin profession en 
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pedagogisk uppgift att förmedla kunskap till patienter. Hon/han behöver bli bättre på att möta 

äldre personers behov av lärande kring hur de ska hantera sin kroniska hjärtsvikt. Mer exakt 

behöver sjuksköterskan ha kunskap för att kunna skapa en medveten pedagogisk interaktion 

med den äldre personen med kronisk hjärtsvikt. I denna interaktion ska den personliga 

lärandeprocessen hos den äldre personen främjas så att han/hon förmår hantera sin 

livssituation och sin sjukdom. En öppen dialog med patienten kring hans/hennes problem och 

behov samt vilken betydelse dessa har i den aktuella sjukdomssituationen för honom/henne, 

kan vara av stor betydelse för att stärka förmågan till egenvård. Då minskar behovet av 

slutenvård.  

Sjuksköterskorna berättade också att externa omständigheter, som tidsbrist, ofta hindrar 

dem att utföra sina omvårdnadshandlingar. Detta leder till att sjuksköterskor utsätts för 

negativa och skadliga konsekvenser och till att målsättningen för omvårdnaden, det vill säga 

välbefinnande för patienten, äventyras. Om externa omständigheterna förbättras kan 

upplevelsen av att vårda äldre personer med kronisk hjärtsvikt i akut slutenvård bli en positiv 

erfarenhet för sjuksköterskor. Sjuksköterskans arbetssituation måste tas på största allvar så att 

han/hon kan fortsätta att vara lyhörd och känslig för vårdtagarens situation. Därmed kan en 

god omvårdnadskvalitet upprätthållas. Sjuksköterskor behöver också handledning för att 

hantera sina känslomässiga behov som uppstår till följd av negativ stress. 

Den här studien har haft fokus på att söka kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda äldre personer med kronisk hjärtsvikt i akut slutenvård. Det vore naturligtvis av stort 

intresse att också studera hur sjuksköterskor på öppenvård upplever mötet med äldre med 

kronisk hjärtsvikt för att hjälpa till att utveckla omvårdnaden för dessa patienter. 
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Bilaga 1 

 

 
Förfrågan om samtycke till medverkan till dig som är 

verksamhetschef på geriatrisk avdelning 

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor på akut slutenvård och avser undersöka 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda äldre personer som blir inlagda på en slutenvård på 

grund av en försämring av kronisk hjärtsvikt. Målsättningen med undersökningen är att bidra 

till en optimal omvårdnad av den äldre personen med kronisk hjärtsvikt då denne är i behov 

av akut slutenvård. 

 

Med denna information tillfrågas Du som är verksamhetschef om samtycke till att 

sjuksköterskor i er verksamhet får delta i studien. 

 

Min önskan är att få intervjua 6-8 sjuksköterskor verksamma inom akut slutenvård. Intervjun 

är som ett vanligt samtal under ca en timme, och kommer 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. 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. 

 

 

Om du har några frågor om studien, kontakta någon av nedanstående personer. 

 

 

 

 

Lise-Lott Franklin- Larsson, leg. sjuksköterska, med.dr. 

Tel. 0766-36 50 25 

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

Nadia Saliji, leg. sjuksköterska, fil kand. 

Tel.0736919116 

E-post: nadiasaliji@hotmail.com 
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Bilaga 2 

 

 
Förfrågan om deltagande i undersökning till dig som är 

sjuksköterska på geriatrisk avdelning 

Denna undersökning vänder sig till sjuksköterskor och avser undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda äldre personer som blir inlagda på en akut slutenvård på grund av en 

försämring av kronisk hjärtsvikt. Målsättningen med undersökningen är att bidra till en 

optimal omvårdnad av den äldre personen med hjärtsvikt då denne är i behov av akut 

slutenvård. 

 

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

 

Om Du vill medverka kommer Du att 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 Nadia Saliji 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 att delta så kommer vi att kontakta Dig inom en vecka.  

 

 

 

 

Lise-Lott Franklin- Larsson, leg. sjuksköterska, med.dr. 

Tel. 0766-36 50 25 

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

Nadia Saliji, leg. sjuksköterska, fil kand. 

Tel.0736919116 

E-post: nadiasaliji@hotmail.com 
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Bilaga 3 

 
 

Intervjuguiden 

Intervjun genomförs i samtalsform 

 

Inledande fråga:  

 

Hur upplever du det är att vårda en äldre person med kronisk hjärtsvikt? Kan du ge exempel? 

 

Temaområden av intresse att följa upp: 

Svårigheter och utmaningar 

Starka känslor 

Arbetsmiljön 

Kunskap  

 

Antalet uppföljningsfrågor under huvudfrågan är helt beroende av hur innehållsrika 

berättelserna är som följer av huvudfrågan. Intervjufrågorna formuleras så att informanterna 

stimuleras till berättande svar, till exempel: 

Berätta mera om … 

Hur menar du, kan du förtydliga… 

Beskriv hur du upplevde … 

Vad gjorde du då … 

Vad hände sedan?  

Vad fick du för tankar?  

Hur hanterade du situationen?  

Hur kände du inför..? 
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