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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Risken för hjärtsvikt ökar med stigande ålder. Upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt varierar vilket kan påverka det dagliga livet och leda till individuella 

vårdbehov. Patienter med hjärtsvikt ska vid behov erbjudas vård i hemmet och den är 

idag mer avancerad än tidigare.  

 

Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av att få vård i hemmet 

för sin hjärtsvikt. 

 

Metod: En induktiv intervjustudie med semistrukturerade frågor har använts. Genom ett 

strategiskt urval framkom sex informanter. Intervjumaterialet analyserades med 

kvalitativ manifest innehållsanalys.  

 

Resultat: Vården i hemmet utformades individuellt och informanterna upplevde att de 

fick all vård de var i behov av. Olika yrkeskategorier samverkade och möjliggjorde 

vården i hemmet. En relation till vårdpersonalen var viktig och hembesöken medförde 

ett socialt sällskap. Det innebar en trygghet att vara med och planera sin vård och 

kontinuitet i vården var viktig. Möjligheten att ta kontakt med vårdpersonal var viktig 

vid olika vårdbehov samt att få vara kvar i hemmet för vård. Känslorna inför framtiden 

och vården i hemmet varierade.  

 
Slutsats: Samverkan mellan olika yrkeskategorier möjliggör vård i hemmet för 

patienter med hjärtsvikt. För patienten skapas möjlighet att vara i sin hemmiljö, även 

vid progression av hjärtsvikten. Vården i hemmet påverkar upplevelsen av trygghet och 

skapar förutsättningar för en god hälsa.  

 
 

Nyckelord: hjärtsvikt, patienter, upplevelser, vård i hemmet  
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Abstract 
 

Background: The risk of heart failure increases with age, and experiences of living 

with heart failure varies. This condition can affect the daily life and lead to individual 

care needs. If necessary, patients with heart failure should be offered attendence at 

home. The home health care is more advanced now than before. 

Aim: The aim of the study was to illuminate the experiences of heart failure patients 

whom received care at home. 

Method: An inductive interview study with semi-structured questions were used. Six 

informants emerged from a strategic sampling. During the study of the interview 

material, a qualitative content analysis was used. 

Results: The results showed that attendance at home was designed individually, and the 

informants received the care they needed. Interaction between different professions 

made this possible. The relationship between the resident and the caregiver was 

important, and it also led to social company. It meant security to be involved in the 

creating of the care plan, and the continuity of care was important. The possibility to 

contact the caregiver at different care needs, and to stay at home were important. 

Feelings about the future and the home health care varied. 

Conclusion: Home health care for patients with heart failure is enabled by collaboration 

between different professions. Even during the progression of heart failure, the patient 

may still be given the opportunity to stay at home. The attendence at home affects the 

perception of being safe and enables conditions for good health.  

 

Keywords: experiences, heart failure, home care, patients 
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Till alla deltagare som ställt upp och berättat för oss om sina upplevelser av ett få vård i 

hemmet för sin hjärtsvikt. Ni har på ett generöst sätt deltagit och bidragit till värdefulla 

intervjuer. Vi vill också tacka sviktteamet och de hjärtsviktsköterskor som hjälpt oss 
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Vi vill även tacka vår handledare, lektor Kerstin Wikby, som kontinuerligt har granskat 

vårt arbete och gett oss värdefulla råd. Ett stort tack även till våra familjer som har ställt 

upp för oss under studiens gång.  
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1 Inledning 
 
Andelen äldre individer ökar i Sverige (Statistiska centralbyrån, 2013) och med stigande 

ålder ökar risken för hjärtsvikt (Rosengren, 2006). Hjärtsvikt karakteriseras av en 

varierande symtombild och vid sämre perioder krävs ofta slutenvård. 

Slutenvårdskostnader för denna patientgrupp är höga. Genom en utveckling av vården i 

hemmet kan slutenvårdsinläggningar minskas vilket är ekonomiskt fördelaktigt 

(Socialstyrelsen, 2008b). Författarna anser att det även är betydelsefullt för patienten 

med vård i hemmet. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) beskriver att patienter ska få den 

vård i hemmet som de är i behov av. Utifrån författarnas efterforskningar saknas 

tidigare studier om patienter med hjärtsvikt och vård i hemmet. Därför anser författarna 

att det föreligger ett behov av forskning inom ämnet och att studien kan bidra med ny 

kunskap. Vårdformen är aktuell och det är värdefullt med en fortsatt utveckling av 

vården i hemmet.  

 

Författarna har erfarenheter av att patienter med hjärtsvikt återkommer för vård inom 

slutenvården. Vid ökade symtom av hjärtsvikt kan det krävas en tillfällig behandling 

eller medicinjustering vilket ofta innebär behov av slutenvård. Dessa återkommande 

vårdbehov kan innebära påfrestningar för denna patientkategori, som i många fall är 

äldre och fysiskt nedsatt. Ytterligare erfarenhet av patienter med hjärtsvikt fick 

författarna genom verksamhetsförlagd utbildning inom primärvården och 

hemsjukvården under distriktssköterskeutbildningen. Ett fåtal patienter fick vid dessa 

instanser vård för sin hjärtsvikt vilket patienterna upplevde som positivt eftersom 

inläggning inom slutenvården kunde undvikas. Därefter stärktes intresset för denna 

patientgrupp och vård i hemmet. Författarna uppfattar att det sker en utveckling av 

vården i hemmet och ser med tillförsikt på framtiden. Målet är att studien ska kunna 

bidra till ett förbättringsarbete för patienter med hjärtsvikt genom att belysa deras 

upplevelser av vård i hemmet. 

 

2 Bakgrund 
I föreliggande studie benämns individer som får vård för sin hjärtsvikt både inom 

slutenvård, primärvård och hemsjukvård som patient.  
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2.1 Hjärtsvikt 
Hjärtsvikt orsakas i de flesta fall av ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni (Mårtensson, 

2012). Det finns ingen enhetlig definition av hjärtsvikt. Vanligtvis anses hjärtsvikt 

innebära att hjärtat inte kan pumpa ut tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens 

behov (Dahlström, 2010; Mårtensson, 2012). Antingen kan inte hjärtat fyllas tillräckligt 

med blod eller kan inte blodet pumpas ut med tillräcklig kraft. Ibland har individen båda 

dessa orsaker till hjärtsvikt. Hjärtsvikt är inte en sjukdom i sig, utan yttrar sig som ett 

flertal olika symtom på en bakomliggande sjukdom eller störning i hjärtats funktion. 

Svårighetsgraden av hjärtsvikt delas in i funktionsklassificeringen New York Heart 

Association (NYHA I-IV) och visar på patientens förmåga att klara vardagliga 

aktiviteter (Dahlström, 2010). 

 

Eftersom det inte finns någon säker definition på hjärtsvikt blir det svårt att avgöra 

prevalensen internationellt (Maggioni et al., 2013). Olika länders varierande 

behandlingsstrategier för hjärtsvikt samt skillnader inom hälso- och sjukvårdssystemen 

bidrar också till svårigheten att uppskatta prevelensen (Maggioni et al., 2013). 

RiksSvikt är det enda nationella kvalitetsregistret i Sverige för patienter med hjärtsvikt. 

Täckningsgraden är svår att nå eftersom en stor del av primärvården och även en viss 

del av slutenvården inte är implementerade i registret. Medelåldern för patienter med 

hjärtsvikt i RiksSvikt är 75 år och medianåldern är 78 år. Andelen kvinnor utgörs av 39 

procent och män 61 procent (Vasko, Jonsson & Dahlström, 2012).  

 

2.2 Symtom på hjärtsvikt 
Symtom på hjärtsvikt kan vara svullna underben, andningssvårigheter och försämrad 

fysisk förmåga (Persson, 2012). Symtomen kan komma smygande, eller akut och de kan 

vara svåra att tolka. Vid progression av hjärtsvikt ökar ventrycket och vätska kan då 

samlas i kroppens hålrum (Dahlström, 2010). Symtomen vid hjärtsvikt kan variera i 

intensitet, vilket kan innebära svårigheter för patient och närstående (Brännström, 

Ekman, Boman & Strandberg, 2007; Strang, 2012). Vid långt gången hjärtsvikt 

utvecklas klassisk hjärtkakexi vilket kan innebära viktnedgång, minskad muskelmassa, 

orkeslöshet, aptitlöshet och illamående (Strang, 2012).  
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2.3 Utredning och behandling av hjärtsvikt 
Vid misstanke om hjärtsvikt utförs anamnes och status, vilket kan innefatta EKG, 

blodprovstagning samt ultraljud av hjärtat (Fridlund, Malm & Mårtensson, 2012; 

Persson, 2012). Vid konstaterad hjärtsvikt är det viktigt att försöka hitta den 

bakomliggande orsaken. Det finns idag bra behandlingsmetoder som kan förbättra 

tillståndet och lindra besvären. Livskvaliteten kan höjas genom behandling och minskar 

behovet av slutenvård samt är livsförlängande. Behandlingen är dels farmakologisk och 

dels icke farmakologisk (Fridlund et al., 2012). Förstahandsvalet av den farmakologiska 

behandlingen är ACE- hämmare och betablockerare. Diuretika används vid behov vid 

vätskeretention (Fridlund et al., 2012; Persson, 2012). Den icke farmakologiska 

behandlingen kan bestå av kirurgi och livsstilsförändringar. Den kirurgiska 

behandlingen kan innebära implantering av en hjärtsviktspacemaker, revaskulering eller 

klaffoperation. Livsstilsförändringar kan exempelvis innebära salt- och vätske- 

restriktion, rökavvänjning och fysisk träning (Fridlund et al., 2012).  

 

2.4 Hemsjukvård 
Hjärtsvikt påverkar patienternas vardag och deras behov av praktisk hjälp och 

existentiellt stöd kan vara stort (Socialstyrelsen, 2008b). Alla patienter med hjärtsvikt 

som har behov av vård i hemmet ska enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) erbjudas 

det. Hänsyn till patientens medbestämmande bör tas så långt det är möjligt och om 

behov finns ska ett lämpligt boende förmedlas. Enligt Hälso- sjukvårdslagen (1982:763) 

är det viktigt att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador även 

i hemmen för patienter via hemsjukvården (ibid.). Hemsjukvården genomför idag en 

mer avancerad vård i hemmet än tidigare. För det krävs kvalificerad kunskap och 

tillgänglighet dygnet runt av både sjuksköterskor och läkare. Det är viktigt att vården 

planeras utifrån patientens olika behov och att alla instanser i vårdkedjan samverkar. 

Vården ska vidare vara jämlik, säker och ges inom rimlig tid (Socialstyrelsen, 2008a). 

HOPP-projektet i Skellefteå är ett exempel på en samverkan mellan olika instanser. Det 

är ett palliativt hemsjukvårdsteam där avancerad hemsjukvård, hjärtsjukvård och 

specialiserad palliativ vård integreras för patienter med svår hjärtsvikt (Östnäs, 2012).  
 

2.5 Hjärtsviktsmottagningar 

Genom hjärtsviktsmottagningar har patienter med hjärtsvikt möjlighet till vård och 

uppföljning. Hjärtsviktsmottagningar har funnits i Sverige sedan 1990. Den första 
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startades i Linköping och sedan dess har hjärtsviktsmottagningar öppnats både inom 

slutenvården och primärvården. Hjärtsviktsmottagningar är viktiga för att minska 

sjuklighet och dödlighet för patienter med hjärtsvikt (Dahlström, 2010). I 

Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård (2008b) framgår att uppföljning av 

sjuksköterska via hjärtsviktsmottagning eller i patientens hem bör ske (ibid). Genom 

hjärtsviktsmottagningen får patienter med hjärtsvikt information, utbildning, optimering 

av läkemedel och uppföljning (Dahlström, 2010). Det är viktigt att informationen sker 

kontinuerligt eftersom många patienter uppfattar den som komplicerad (Piamjariyakul, 

Smith, Werkowitch & Elyachar, 2012). Hjärtsviktsmottagningar kan leda till mer 

motiverade och välutbildade patienter vilket ger en förbättrad egenvård, compliance av 

behandling och förbättrad livskvalitet (Socialstyrelsen, 2008b).  

 

2.6 Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt 
Denna del berör patienter med hjärtsvikts fysiska, psykiska och sociala upplevelser av 

att leva med hjärtsvikt. Patienternas livssituation präglas till stor del av olika 

begränsningar i vardagen som kan påverka välbefinnandet. 

 

2.6.1 Fysiska upplevelser av att leva med hjärtsvikt 

Hjärtsvikt innebär fysiska begränsningar i det dagliga livet (Pihl, Fridlund & 

Mårtensson, 2011; Rodriguez, Appelt, Switzer, Sonel & Arnold, 2008) och att sysslor 

inte utförs lika snabbt. Ett sätt att hantera detta kan vara att sänka kravet på sig själv, ta 

en dag i taget och göra det som går (Burström, Brännström, Boman & Strandberg, 2012; 

Waterworth & Jorgensen, 2010). Det är viktigt att kunna planera vardagen och att få 

stöd i dagliga aktiviteter. Genom patientens anpassning, framförhållning samt hjälp från 

närstående kan dagliga aktiviteter i livet ändå utföras (Phil et al., 2011). Upplevelser av 

ilska och besvikelse över att vara begränsad är vanligt (Burström et al., 2012). Många 

patienter accepterar ändå sin hjärtsvikt (Pihl et al., 2011; Ryan & Farrilly, 2009; 

Waterworth & Jorgensen, 2010) och ser den som en naturlig del av åldrandet (Pihl et 

al., 2011). Symtom som andningssvårigheter, trötthet, utmattning (Waterworth & 

Jorgensen, 2010) och bröstsmärtor kan förekomma (Heo, Lennie, Okoli & Moser, 2009; 

Rodriguez et al., 2008). Andningssvårigheter kan ge känslor av panik (Ryan & Farrilly, 

2009). Olika strategier används för att hantera de symtom som uppkommer. Ett sätt kan 

vara att vila sig vid andfåddhet (Burström et al., 2012). Egenvård är viktigt och innebär 



  
 

5 

att patienter regelbundet väger sig, kontrollerar sitt blodtryck och rapporterar till 

vårdpersonalen (Rodriguez et al., 2008).  

 

2.6.2 Psykiska upplevelser av att leva med hjärtsvikt 

En osäkerhet inför framtiden kan upplevas eftersom patienternas allmäntillstånd 

dagligen varierar (Waterworth & Jorgensen, 2010). Många upplever en oro över att inte 

kunna ta hand om sig själva och en rädsla för döden. Osäkerhet och oro kan skapas av 

att inte veta vad som händer i kroppen vid olika symtom (Burström et al., 2012) och det 

kan upplevas negativt för livskvaliteten (Heo et al., 2009). Frånvaro av bröstsmärta och 

ett blodtryck som ligger bra upplevs tryggt (Burström et al., 2012). Flera patienter 

upplever att de får för lite information om sin prognos (Rodriguez et al., 2008). 

Patienterna upplever det svårt att kommunicera med läkare och att de får otillräcklig 

information från hjärtsviktsköterskan. Närhet, kontinuitet till vården samt möjlighet att 

kunna ställa frågor till en hjärtsviktsköterska är av stor vikt för patienten (Burström et 

al., 2012). Det uppges värdefullt att få en ingående beskrivning av vad som händer i 

kroppen vid hjärtsvikt (Rodriguez et al., 2008) och information om olika läkemedel och 

dess effekter (Gallacher, May, Montori & Mair, 2011).  

 

2.6.3 Sociala upplevelser av att leva med hjärtsvikt 

Trygghet skapas genom att leva med en partner eller vid besök av barn och barnbarn 

(Burström et al., 2012). Stöd från närstående ger positiv påverkan på livskvaliteten. 

(Heo et al., 2009). Känslor av skuld kan uppkomma av att inte kunna arbeta (Burström 

et al., 2012; Rodriguez et al., 2008) och det kan upplevas som att bli utesluten från livet 

(Nordgren, Asp & Fagerberg, 2007). Det begränsade livet kan leda till tristess och 

ensamhet (Ryan & Farrilly, 2009). Det kan vara svårt att ta sig någonstans (Pihl et al., 

2011) och patienterna upplever rädsla över att bli en belastning, vilket påverkar det 

sociala livet (Pihl et al., 2011; Ryan & Farrelly, 2009; Waterworth & Jorgensen, 2010).  

 

3 Teoretisk referensram 
Denna del beskriver livsvärldsperspektivet och upplevelser samt vårdvetenskapen 

utifrån patienter med hjärtsvikt avseende begreppen vårdandet, hälsa, välbefinnande 

och trygghet.  
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3.1 Livsvärldsperspektivet 

Livsvärlden är individens egna upplevelser om den värld som delas med andra. Den kan 

förstås av andra individer men är unik för varje individ. Den är subjektiv och 

framkommer för våra sinnen, vårt förnuft och våra känslor (Husserl, 1970). Genom 

livsvärlden uppmärksammas vardagen och den tillvaro individen upplever. I ett 

livsvärldsperspektiv kan delar av den värld individen lever i förstås och beskrivas 

utifrån hur individen upplever den (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). Individens 

upplevelser av livsvärlden ger nya erfarenheter vilket gör att livsvärlden ständigt 

förändras (Husserl, 1970; Dahlberg et al.,2008). Upplevelser kan endast beskrivas 

genom livsvärlden och det är genom den vi lever (Dahlberg et al., 2008). 

 

Vårdvetenskapen utgår från ett patientperspektiv vars avsikt är att hjälpa en patient med 

sviktande hälsa. Vårdandet är inte enbart relaterat till patientens tillstånd med till 

exempel hjärtsvikt och sker i det sammanhang patienten befinner sig i. Tidigare 

upplevelser och erfarenheter präglar patientens förmåga att hantera olika situationer som 

uppkommer inom vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Författarna tänker att en 

patient med hjärtsvikt som tidigare vårdat en svårt sjuk närstående har med sig 

individuella upplevelser av den situationen, vilket kan påverka upplevelsen av den egna 

vården i både positiv och negativ riktning.  

 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är upplevelsen av hälsa individuell och varierar 

under livet. Den kopplas ofta till förmågan att kunna genomföra vissa aktiviteter såsom 

praktiska sysslor i hemmet och promenader (ibid.). Författarna diskuterar att hjärtsvikt 

kan påverka den fysiska aktiviteten. En patient som tidigare varit fysisk aktiv jämfört 

med en som inte varit fullt lika aktiv får därför olika upplevelser av den nedsatta fysiska 

förmågan. Dahlberg och Segesten (2010) anser att patienter med olika sjukdomstillstånd 

söker efter välbefinnande vilket av många upplevs synonymt med hälsa. Det betyder att 

en patient med ett sjukdomstillstånd ändå kan uppleva hälsa och välbefinnande. 

Trygghet har ett nära samband till hälsa och är en grundläggande känsla som är nära 

kopplad till patientens självkänsla. Upplevelsen av trygghet kan även påverkas av yttre 

faktorer som goda vårdrelationer, kunskap och kontroll över sin situation. 
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4 Problemformulering 
Risken för hjärtsvikt ökar med stigande ålder (Rosengren, 2006). Ischemisk 

hjärtsjukdom och hypertoni är vanliga orsaker till hjärtsvikt (Mårtensson, 2012). 

Symtomen vid hjärtsvikt varierar och är svåra att förutse både för patient, närstående 

och vårdpersonal (Brännström et al., 2007; Strang, 2012). Utredningen av hjärtsvikt är 

viktig för att säkerställa optimal behandling (Socialstyrelsen, 2008b). Patienter med 

hjärtsvikt kan ha olika fysiska, psykiska och sociala upplevelser av att leva med 

hjärtsvikt vilket kan påverka det dagliga livet och leda till ett individuellt vårdbehov. 

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska alla patienter vid behov erbjudas vård i 

hemmet och idag genomför hemsjukvården en mer avancerad vård än tidigare 

(Socialstyrelsen, 2008a). Patienter med hjärtsvikt bör även erbjudas uppföljning av 

sjuksköterska via hjärtsviktsmottagning eller vid behov i sitt hem (Socialstyrelsen, 

2008b). Genom samverkan mellan slutenvård, primärvård och hemsjukvård skapas goda 

individuella förutsättningar för vård i hemmet för den enskilde patienten med hjärtsvikt.  

 

5 Syfte  
Studiens syfte var att belysa patienters upplevelser av att få vård i hemmet för sin 

hjärtsvikt.   

 

6 Metod 
I denna del redovisas studiens design, urval, deltagare, datainsamling, dataanalys och 

författarnas förförståelse.  

 

6.1 Design 
En induktiv intervjustudie valdes för att få en djupare förståelse av patienters 

upplevelser av att få vård i hemmet för sin hjärtsvikt. Designen strävar efter att få fram 

det individuella perspektivet på olika företeelser (Lincoln & Guba, 1985) och att förstå 

helheten (Polit & Beck, 2012). Genom metoden samlas data in för att sedan utveckla 

nya begrepp och teorier (Forsberg & Wengström, 2010). Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med hjälp av en intervjuguide (Polit & Beck, 2012). Data analyserades 

med manifest kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004).  
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6.2 Urval  
Urvalet skedde genom ett strategiskt urval. Det är en urvalsmetod som fångar upp 

representativa informanter för syftet (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna för 

deltagande i studien var att patienterna skulle ha diagnosen hjärtsvikt och ett 

hälsotillstånd som möjliggjorde en intervju. Vidare skulle patienterna få vård för sin 

hjärtsvikt i hemmet samt att sviktteamet skulle vara inkopplat. Ansvarig 

hjärtsviktsköterska för sviktteamet fungerade som en nyckelperson vid urvalet. 

Sviktteamet är ett nystartat projekt, sedan september 2012, inom slutenvården på ett 

lasarett i södra Sverige. Syftet med projektet är att minska återinläggningar samt 

förbättra omhändertagandet av patienter med hjärtsvikt. Hjärtsviktsköterskorna som 

arbetar på sviktteamet gör hembesök och har en regelbunden telefonkontakt med 

patienterna i hemmet. Vid hembesöken kan hjärtsviktsköterskorna följa upp 

patienternas status och vid behov justera medicinen och utföra kontroller som 

exempelvis blodprov och blodtryck. Urvalet skedde av de patienter som fick hembesök 

av hjärtsviktsköterskorna under mars och april månad, 2013.  

 

Första steget i urvalsprocessen var att skicka ut ett informationsbrev till ansvarig 

verksamhetschef för sviktteamet för att få ett godkännande till studien (se bilaga A). 

Studien godkändes och därefter fick ansvarig hjärtsviktsköterska för sviktteamet 

muntlig och skriftlig information om studien. Övriga hjärtsviktsköterskor informerades 

därefter. Hjärtsviktsköterskorna informerade patienterna om studien vid hembesök (se 

bilga B) eller per telefon. De patienter som som då visade sig positiva till att delta i 

studien gav samtycke till att bli kontaktade av författarna. Genom en kontinuerlig 

kontakt med hjärtsviktsköterskorna fick författarna fortlöpande information om 

patienter som eventuellt kunde inkluderas i studien. Därefter kontaktades patienterna av 

författarna som gav ytterligare information om studien. Patienterna kunde sedan lämna 

sitt samtycke till studien per telefon samt tid och plats för intervjun bestämdes efter 

patienternas önskemål. Samtliga patienter som tillfrågades om deltagande i studien 

lämnade ett positivt svar. Patienterna lämnade skriftligt samtycke vid intervjutillfället 

(se bilaga E) och benämndes därefter som informanter. I studiens slutsats benämndes de 

återigen för patienter.   
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6.3 Deltagare 
Informanterna var fyra män och två kvinnor i åldrarna mellan 68 till 90 år. 

Informanterna bodde i fyra olika tätorter. Tre av informanterna var sammanboende med 

en partner medan övriga levde ensamma. Diagnosen hjärtsvikt hade informanterna haft 

mellan fyra månader och tio år. Vårdinsatserna för deras hjärtsvikt i hemmet varierade. 

Två informanter hade enbart insatser från sviktteamet. Två informanter hade insatser 

från både sviktteamet och hemsjukvården. Resterande två informanter hade insatser från 

sviktteamet, hemsjukvården och hemtjänsten.  

 

6.4 Datainsamling 
En intervjuguide utformades utifrån studiens syfte med öppna frågor avseende 

upplevelser av att få vård i hemmet för sin hjärtsvikt (se bilaga F). Genom öppna frågor 

kan informanternas upplevelser framkomma och beskrivas. Följdfrågorna användes som 

hjälpmedel under intervjun för att få fylliga svar. Polit och Beck (2012) anser att en 

intervjuguide stödjer informanterna att tala fritt om de bestämda frågorna utifrån det 

valda ämnet. Pilotintervju kan genomföras för att säkerställa frågornas kvalitet i 

intervjuguiden (ibid.). Författarna genomförde en pilotintervju som gav svar på syftet 

med hjälp av frågeguiden och inga förändringar gjordes till kommande intervjuer. 

Pilotintervjun valdes att inkluderas i studien.  

 

Författarna genomförde semistrukturerade intervjuer för att belysa patienters 

upplevelser av att få vård i hemmet för sin hjärtsvikt. Semistrukturerade intervjuer är 

inriktade på ett i förväg bestämt ämne för att få informanterna att själva berätta om sin 

verklighet (Dalen, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009; Polit & Beck, 2012). Intervjuerna 

genomfördes enskilt och på den plats informanterna önskade. I samtliga fall utom ett 

utfördes intervjuerna i informanternas hem. En informant var inlagd på en vårdinstans 

och intervjun genomfördes således där. Intervjuerna utgick från intervjuguiden och vid 

behov användes andra följdfrågor som exempelvis kan du beskriva mer om…? I flera 

fall upprepade författarna informanternas svar och påståenden vilket möjliggjorde 

ytterligare beskrivning av svaren. Ibland valde författarna att invänta eventuell 

ytterligare beskrivning från informanterna genom att avvakta nästa fråga med en kort 

paus.  

 

Samtalen med informanterna föregicks med bakgrundsfrågor (se bilaga F), vilket inte 
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spelades in, för att medverka till en avslappnad intervju. Starten på samtalet är viktig för 

att skapa goda förutsättningar för intervjun (Kvale & Brinkman, 2009). Därefter 

påbörjades intervjun vilken spelades in med en diktafon. Intervjuernas längd varierade 

mellan 17 och 30 minuter och utfördes under april 2013. Båda författarna medverkade 

vid intervjuerna. En ledde intervjun och den andra hade en mer observerande roll. 

Författarna genomförde varannan intervju. Vid intervjuns slut kunde författaren som 

haft den observerande rollen vid behov fylla i med någon följdfråga för ett förtydligande 

av informantens svar. Ljudfilerna från diktafonen överfördes därefter till dator för att 

kunna lyssna på materialet. De transkriberades sedan ordagrant till skriven text av 

författarna.  

 

6.5 Dataanalys 
Studien analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta 

innehållsanalys. Med den manifesta innehållsanalysen framkommer den uppenbara  

innebörden i texten (ibid.). Författarna läste först igenom transkriberade texten flera 

gånger för att få en känsla av helhet. Därefter plockades meningsbärande enheter ut 

vilka motsvarade syftet. Enligt Graneheim och Lundmans (2004) innbär 

meningsbärande enheter ett avgränsat stycke som svarar för studiens syfte (ibid.). 

Författarna kondenserade därefter de meningsbärande enheterna. Graneheim och 

Lundman (2004) anser att kondensering innebär att kärnan av innehållet kvarstår men 

med färre ord. Därefter får de kondenserade meningsenheterna varsin kod för att 

beskriva dess innehåll. Koder med liknande innehåll sammanförs till subkategorier och 

subkategorier med likartat innehåll sammanförs till kategorier (ibid.). Författarna 

använde koderna för att få fram kategorier och subkategorier. Kategorierna utgjorde 

rubrikerna i resultatet och subkategorierna utgjorde underrubrikerna. Exempel på 

analysförfarandet visas i tabellform (tabell 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

11 

Tabell 1. Exempel på analysarbetet         
 
Meningsbärande 
enheter  

  

Kondenserande 
enheter  
 

Kod Subkategori  
 

Kategori  
  

Jag får all den 
vård jag behöver. 
Ringer jag bara 
upp så skaffar de 
den vården åt 
mig. Det är inga 
problem alls. Så 
det får jag säga är 
mycket bra 
ordnat. 
 

Har all den vård 
som behövs. Vet 
vem som ska 
kontaktas för 
ytterligare vård. 

Har all vård som 
behövs. 

Vård efter behov Individuellt 
utformad vård 

Himla bra för jag 
blev ju sjuk en 
gång på natten. Så 
jag satt uppe när 
de kom. Jag 
tänkte att dom 
kommer ju snart 
så jag sitter där. 

Bra med nattillsyn 
som vid behov kan 
ge vård. 

Positiv 
kontinuerlig 
tillsyn nattetid.  

Kontinuitet och 
medbestämmande 
i vården 

 

Trygghet med 
vård i hemmet 

Ja, jag har tänkt 
mycket på det. 
Jag undrar hur det 
ska bli, jag vet 
faktiskt inte själv 
hur. Jag tänker 
som så att jag 
undrar hur länge 
jag kan bo kvar 
och jag har tänkt 
på seniorboende. 

Tankar om 
framtiden och hur 
länge boendet i 
hemmet kan bestå. 
Funderat på 
seniorboende. 

Tankar om 
framtiden och 
boendet 

 Känslor inför 
framtiden och 
vården i hemmet 

Hon skulle prata 
med någon 
hjärtläkare på 
lasarettet. Höra 
om man kunde 
ändra på någon 
medicin. 

Sviktsköterskan 
skulle tala med 
hjärtläkare 
angående en 
eventuell 
medicinjustering. 

Samarbete 
mellan 
Sviktsköterskan 
och hjärtläkare.  

Samverkan 
mellan olika 
yrkeskategorier 

 

Vårdrelationen 

 

 

6.6 Författarnas förförståelse 
Författarna har i sitt yrke som sjuksköterskor mött patienter med hjärtsvikt och har 

därför föreställningar om patienternas upplevelser av att få vård i hemmet för sin 

hjärtsvikt. Det var därför viktigt att vara medveten om förförståelsen och öppna inför 
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informanternas upplevelser av att få vård i hemmet, såväl positiva som negativa. Vid 

forskning är det av stor vikt att vara medveten om den kunskap som forskaren redan 

innehar inom det område som är tänkt att studera (Dahlberg et al., 2008; Forsberg & 

Wengström, 2013). Förförståelsen kan hindra öppenheten för det som studerats och 

forskaren bör ta hänsyn till detta genom hela forskningsprocessen (Dahlberg et al., 

2008).  
 

7 Forskningsetiska aspekter 

I Helsingforsdeklarationen (2008) finns en sammanställning av etiska krav som skall 

följas vid forskning där människor involveras. Dessa etiska krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Information om studien och dess upplägg gavs muntligt och skriftligt till patienterna, 

med hänsyn till informationskravet. Deltagandet byggde på frivillighet. Om patienterna 

var intresserade av studien och ville få mer information av författarna meddelade de 

hjärtsviktsköterskan. Vid intervjutillfället lämnades skriftligt samtycke till studien och 

därmed uppfylldes samtyckeskravet. Deltagarna i studien kunde när som helst avbryta 

sin medverkan utan att det medförde några negativa konsekvenser. Patienterna 

informerades om att intervjumaterialet skulle avidentifieras. I resultatet redovisas citat 

från intervjuerna numrerade mellan ett och sex utan inbördes ordning av 

intervjutillfällerna. Ingen mer än författarna och handledaren hade tillgång till 

materialet, enligt konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebar att datamaterialet 

endast fick användas för forskningsändamål. Det transkriberade datamaterialet sparades 

på ett USB-minne och förvarades tillsammans med det utskrivna materialet inlåst i ett 

skåp i ett av författarnas hem. 

 

Författarna har gjort en egengranskning via Etikkommittén Sydost och fann inget etiskt 

avvikande (se bilaga C). Eftersom studien baserades på intervjuer av patienter valde 

författarna att även skicka in en ansökningsblankett för rådgivande etisk bedömning till 

Etikkommittén Sydost (se bilaga D). Etikkommittén gav rådet att studien kunde 

genomföras. 
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8 Resultat 

Under intervjuerna med informanterna framkom flera olika upplevelser av att få vård i 

hemmet för sin hjärtsvikt. I resultatet benämns alla yrkeskategorier som vårdar patinter 

med hjärtsvikt som vårdpersonal för att inte särskilja någon yrkeskategori eller 

vårdinstans. Varken informanterna eller författarna har under intervjuerna lagt någon 

större vikt vid de olika yrkeskategorierna och deras arbetsuppgifter. Däremot framkom 

samverkan mellan olika yrkeskategorier som betydelsefull och därför benämndes 

vårdpersonalens yrkeskategori i denna subkategori. Resultatet presenteras i form av fyra 

huvudkategorier och sju subkategorier (tabell 2). Resultatet förstärks med citat från 

informanterna som är numrerade utan inbördes ordning ett till sex.  

  Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 

Individuellt utformad vård  Vård efter behov 

Medicinska vården 

Vårdrelationen Samverkan mellan olika yrkeskategorier 

Vårdpersonalen som ett socialt sällskap 

Trygghet med vård i hemmet Kontinuitet och medbestämmande i 

vården 

Möjlig kontakt med vårdpersonal 

Inte behöva åka iväg för vård 

Känslor inför framtiden och 

vården i hemmet 
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8.1 Individuellt utformad vård 

Denna del belyser informanternas olika vårdbehov och upplevelser av att få vård efter 

behov. Den medicinska vården utgör en stor del av vården i hemmet och den förändras 

fortlöpande efter den individuella symtombilden av hjärtsvikten.  

 

8.1.1 Vård efter behov  

Informanterna var nöjda med vården i hemmet och upplevde att de fick all vård de var i 

behov av. Flera av informanterna uttryckte att deras närstående tog hand om 

hushållssysslorna och stöttade dem i vardagen, vilket gjorde att de inte var i behov av 

mer vård. De kunde även uppleva sig själva som en börda inför de närstående då de var 

i behov av dem i vardagen. Flera av informanterna var övertygade om att de vid ett ökat 

vårdbehov kunde få en utökad vårdinsats i hemmet. Men det framkom även en 

osäkerhet över vilken ytterligare vård som kunde ges. 

”Jag får all den vård jag behöver. Ringer jag bara upp … så skaffar de 

den vården åt mig. Det är inga problem alls … både blodprover och 

allting. Så det får jag säga är mycket bra ordnat” (6) 

Informanterna kontrollerade dagligen sin vikt och de var medvetna om att en 

viktuppgång kunde bero på en ökad mängd vätska i kroppen. De meddelade då 

vårdpersonalen och vården justerades vid behov. Det framkom även att blodtryck, puls, 

auskultation av lungor och blodprovstagning kontrollerades på informanterna i deras 

hem. Några av informanterna uttryckte det positivt med att dessa kontroller utfördes på 

dem eftersom det skapade ett lugn. En av informanterna upplevde att vårdpersonalen 

vid hembesöket kunde avgöra om det fanns behov av inläggning inom slutenvården. Det 

var svårt för informanten att själv avgöra när det krävdes, med tanke på att symtomen 

av hjärtsvikten varierade. En annan av informanterna blev positivt överraskad av att så 

många undersökningar kunde utföras i hemmet.  

”Första gången när hon kom hem då undrade man väl lite hur mycket hon 

kunde göra och så … men hon kunde ta blodtryck och hon lyssnade på 

lungorna … så det är jättebra” (2) 

Det framkom att flera av informanterna hade behov av att få hjälp med stödstrumporna. 

Det upplevdes positivt eftersom de själva inte klarade att ta på eller ta av sig 
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stödstrumporna. De uttryckte att de var beroende av vården för att kunna bo kvar i 

hemmet och de upplevde därför att vården i hemmet påverkade deras liv positivt. 

g 

8.1.2 Medicinska vården  

Medicineringen var en stor del av informanternas vård och flera använde dosett som 

hjälpmedel för medicindelning. Flera informanter upplevde det positivt att 

vårdpersonalen delade deras mediciner i dosett och denna möjlighet fanns för samtliga 

informanter. En av informanterna beskrev en osäkerhet över att tidigare ha missat eller 

tagit fel dos av sin medicin. Det upplevdes därför positivt att vårdpersonalen delade och 

säkerställde rätt medicin. Det gav en minskad oro och upplevdes positivt.  

”Ja, jag upplever det positivt att de delar min medicin i dosett. För att då 

behöver jag inte känna mig orolig, utan då blir det exakt … och då känner 

jag mig samtidigt starkare” (1) 

Informanterna hade olika upplevelser av att medicinjusteringar gjordes på grund av 

deras hjärtsvikt. Genom en fortlöpande kontakt med vårdpersonalen fick de information 

om deras medicin eventuellt skulle förändras som följd av deras symtombild. Någon 

upplevde att medicinjusteringen gav ett bra resultat i form av ett bättre välmående och 

stadigare gång. Ett par informanter upplevde det negativt att medicinen ständigt 

justerades. Medicinjusteringen gav ingen effekt utan skapade endast en besvikelse och 

ledde till en svårighet att hålla reda på vilken medicin och dosering som var aktuell. En 

av informanterna önskade sig en bättre medicinering men trodde inte att det fanns något 

bättre alternativ. Någon informant upplevde en osäkerhet över sin behovsmedicinering. 

Osäkerheten gällde när medicineringen skulle tas, vilken dos och hur ofta den kunde tas. 

Behovsmedicinering kunde även ges av vårdpersonal i hemmet vilket en informant hade 

positiva upplevelser av och såg som naturligt. Behovsmedicineringen hade god effekt 

vid ökade symtom av hjärtsvikten.  

 

8.2 Vårdrelationen 

Denna del belyser informanternas upplevelser av samverkan mellan de olika 

yrkeskategorierna som tillsammans bidrar till den goda vården i hemmet. 
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Vårdpersonalen upplevdes som ett socialt sällskap och hembesöken blev ett avbrott i 

vardagen. 

 

8.2.1 Samverkan mellan olika yrkeskategorier 

Informanterna upplevde en god samverkan mellan de olika yrkeskategorierna som var 

involverade i vården i deras hem. De tyckte det var positivt att olika yrkeskategorier 

tillsammans kunde bidra till den goda vården för dem i hemmet. Flera av informanterna 

talade om samverkan mellan deras hjärtsviktsköterska inom slutenvården och läkare 

inom primärvården. De tyckte att de samverkade kring deras situation och behandling. 

En informant upplevde det positivt att vårdpersonal från både slutenvården och 

primärvården samverkade kring medicineringen och vården av hjärtsvikten. Ett par av 

informanterna talade om samverkan mellan hjärtsviktsköterskan och hjärtläkaren inom 

slutenvården. Det kunde röra sig om en eventuell medicinjustering eller ordination av 

ett läkemedel. Distriktssköterskan inom hemsjukvården kunde vid behov ge läkemedlet 

i hemmet och samverkan skedde då mellan slutenvården och hemsjukvården. 

Samverkan kunde också ske mellan hjärtsviktsköterskan och arbetsterapeut eller 

sjukgymnast inom kommunen avseende hjälpmedel i hemmet, vilket en av 

informanterna hade upplevt.   

”Det satte väl lite fart på personalen för jag skulle ha lite hjälpmedel när 

jag kom hem … så på eftermiddagen ringde de sedan … och då fick jag de 

hjälpmedel jag behövde… för när man kommer hem behöver man dem …” 

(4) 

Ett par av informanterna upplevde också en samverkan mellan de olika 

hjärtsviktsköterskorna. De upplevde att samtliga hjärtsviktsköterskor kände till dem och 

deras situation vilket kändes positivt. Det hade därför ingen betydelse vem som var i 

tjänst när de hade behov av vårdkontakt.  

 

8.2.2 Vårdpersonalen som ett socialt sällskap  

Informanterna upplevde hembesöken av vårdpersonalen som ett socialt sällskap. 

Hembesöken uppfattades som trevliga och roliga. De hade bara positiva erfarenheter av 

vårdpersonalen som de beskrev som fantastiska, förstående och som ett stöd i livet. 

Informanterna uppskattade också att vårdpersonalen på eget initiativ besökte dem i 



  
 

17 

hemmet. Det var informanterna inte vana vid och det visade på vårdpersonalens 

omtanke. Två av informanterna var ensamboende och uppskattade särskilt hembesöken 

av vårdpersonalen när de kände sig ensamma. Sällskapet var värdefullt dag som natt. 

Någon beskrev nätter med ökade besvär av hjärtsvikt och den positiva upplevelsen av 

att ha någon att tala med när vårdpersonalen kom vid nattillsynen. Hembesöken var 

också ett avbrott i vardagen och något som väntades på. Det hade ingen betydelse hur 

länge vårdpersonalen stannande, bara de kom så upplevdes det som ett socialt sällskap. 

”Man väntar. Man sitter alltid och väntar på att det ska komma och sedan 

ja … de har alltid något nytt att säga … när de kommer om det bara är 

lite de ska göra en kvart en halvtimma, men ja de kommer in, de säger 

några ord … Det är ett sällskap” (5) 

En informant upplevde det tryggt att kunna tala med vårdpersonalen om varierande 

ämnen och inte bara det som hörde till hjärtsvikten. Det kunde handla om både positiva 

och negativa upplevelser i vardagen. Flera av informanterna hade sedan tidigare goda 

relationer med en del av vårdpersonalen, vilket skapade en naturlig dialog med 

vårdpersonalen.  

 

8.3 Trygghet med vård i hemmet 

Denna del belyser tryggheten med kontinuitet i vården avseende vårdpersonalen och 

tidsaspekten vid hembesöken. Informanterna medverkade vid planeringen av vården i 

hemmet, vilket skapade ett medbestämmande. Det var även värdefullt att kunna 

kontakta vårdpersonalen vid olika sorters vårdbehov. Det framkom även att flera 

informanter hade svårt att förflytta sig till olika vårdinstanser. De upplevde det positivt 

att få vård i sin trygga invanda miljö i hemmet.  

 

8.3.1 Kontinuitet och medbestämmande i vården 

Informanterna upplevde en trygghet över att det fanns en kontinuitet i vården. De 

uppgav att de hade en kontinuerlig telefonkontakt med vårdpersonalen och fortlöpande 

fick information om sitt hälsotillstånd. Flera av informanterna upplevde en kontinuitet 

med att det var samma vårdpersonal från slutenvården som nu gjorde hembesök hos 

dem. Ett par av informanterna uppgav att vårdpersonalen kom hem till dem 
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kontinuerligt på natten för tillsyn. Detta upplevdes tryggt eftersom symtomen av 

hjärtsvikten kunde förvärras nattetid, vilket en av informanterna hade upplevt. 

”Himla bra för jag blev så sjuk en gång på natten … så jag satt uppe när 

de kom … jag tänkte att de kommer ju snart … så hon ordnade med att en 

annan vårdpersonal kom på natten … så det tycker jag är bra” (4) 

En av informanterna hade tidigare negativa upplevelser av att vårdpersonalen kom på 

olika tider varje dag. Det var svårt att utföra andra aktiviteter när vårdpersonalen skulle 

inväntas. Efter samtal med vårdpersonalen kunde vården i hemmet istället ske vid 

ungefär samma tidpunkt varje dag. Det fanns en önskan om att så få vårdpersonal som 

möjligt skulle vara inblandade i vården i hemmet, vilket skulle skapa trygghet. Någon 

hade negativa upplevelser av att vårdpersonalen i hemmet ständigt varierade, vilket 

påverkat relationsskapandet negativt. Det var då svårt att bygga upp en relation och bli 

bekant med vårdpersonalen, vilket var en förutsättning för vården i hemmet. En annan 

informant upplevde det som positivt när vårdpersonalen i hemmet varierade och det var 

intressant att träffa ny vårdpersonal. 

 

Flera informanter beskrev det tryggt att de själva fick vara med och planera sin vård i 

hemmet. De fick vara med och bestämma när vården i hemmet skulle ske utifrån deras 

vardagliga aktiviteter och välmående. Det framkom en varierande symtombild under 

dygnet hos informanterna och därför var det värdefullt med flexibel vård. Hembesöken 

kunde planeras in när informanterna mådde som bäst under dagen och på så sätt 

påverkades livet i mindre grad av att få vård i hemmet och bidrog till en ökad trygghet. 

Medbestämmandet i vården kunde dock inte uppfyllas fullt ut. En informant uttryckte 

en önskan om en annan vårdform men bedömdes inte vara i behov av det i nuläget, 

vilket skapade en otrygghet. Det fanns också en besvikelse över att vården i hemmet 

inte hade påbörjats tidigare.  

8.3.2 Möjlig kontakt med vårdpersonal  

Informanterna upplevde trygghet med att veta vilka de skulle kontakta vid försämring 

av hjärtsvikten. De kunde då få vård, vägledning, bli kontrollerade och få stöd i 

hemmet. Ett par av informanterna hade trygghetslarm i hemmet och de kunde därför få  

kontakt med vårdpersonalen dygnet runt.  En annan informant beskrev att 
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vårdpersonalen kontaktades vid ökade symtom och därefter kunde medicinering ges i 

hemmet.  

”Ja, det känner man när man trycker här nere och det blir en stor grop 

där så är det vätska … och går det ännu längre då får jag halvsitta för att 

kunna sova … ja då ringer jag sköterskan” (3) 

Informanterna angav att de kunde ringa till vårdpersonalen vid alla sorters behov av 

vård. Det kunde då få stöd och ställa frågor även om de inte var akut försämrade av sin 

hjärtsvikt. Det var något som upplevdes naturligt och okomplicerat. En informant 

uttryckte en svårighet att uppfatta informationen vid akuta vårdbesök och att tiden för 

frågor då inte fanns. Det upplevdes därför tryggt att i ett lugnt skede kunna ringa 

vårdpersonalen för ett förtydligande. En informant beskrev sin okunskap om hjärtsvikt 

och upplevde det tryggt att veta vem som kunde kontaktas vid frågor.  

 

8.3.3 Inte behöva åka iväg för vård 

Flera informanter upplevde det tryggt att kunna få vård i hemmet då de hade det 

besvärligt med att själva ta sig till primärvården eller slutenvården. Svårigheterna kunde 

bestå av en oro över att fysiskt inte klara av att ta sig hemifrån till vårdinstansen på 

grund av bristande självförtroende och nedsatt fysisk förmåga. Det upplevdes också 

svårt att anpassa sig till närstående eller färdtjänst för transport eftersom de inte själva 

kunde köra bil. Flera av informanterna upplevde besöken inom slutenvården och 

primärvården mer som ett tvång som skapade oro då dagsformen varierade och det 

upplevdes därför tryggt att inte behöva åka iväg för vård. 

”…  jag har ju inte så lätt att köra iväg … innan fick man ju köra själv till 

vårdcentralen tre eller fyra gånger i veckan … men nu har de tagit alla 

prover och så när de kommer” (3) 

Hembesöken uppfattades naturliga och gav ingen upplevelse av vårdmiljön från 

slutenvården och primärvården. Vård i hemmet bidrog också till att informanterna 

kunde vara tillsammans med närstående även under perioder av försämring av 

hjärtsvikten. Hemmet upplevdes som en trygg plats vilket förstärktes vid progression av 

hjärtsvikten då hemmiljön och de dagliga vanorna blev viktigare för välbefinnandet.  
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8.4 Känslor inför framtiden och vården i hemmet 

Denna del belyser informanternas känslor inför framtiden med sin hjärtsvikt. Det 

framkom olika känslor kring utformningen av vården i hemmet och hur länge de skulle 

ha möjlighet att bo kvar i hemmet.  

 

Informanterna hade olika känslor om framtiden angående sin hjärtsvikt. Flera av dem 

hoppades på en förbättring av deras hjärtsvikt genom ny medicinering eller annan 

vårdåtgärd men ett par av informanterna hade samtidigt en insikt om att det inte går att 

förbättra deras hjärtsvikt. 

”Ja, sedan hoppas man ju att de kan göra någonting åt min hjärtsvikt … 

men det förstår jag ju att hjärtat har arbetat länge och nu går det på 

sparlåga” (2) 

Det framkom olika känslor över hur länge det skulle vara möjligt att bo kvar i hemmet 

med vård. En av informanterna strävade efter att bo kvar i hemmet och något annat 

alternativ var inte aktuellt. En annan informant hade acceptans över att stigande ålder 

kunde leda till progression av hjärtsvikten. Möjligheten till utökad vård i hemmet eller 

seniorboende fanns som ett alternativ. Men det fanns samtidigt en oro över att inte bli 

beviljad plats på ett seniorboende.  

”Ja jag har tänkt mycket på det. Jag undrar hur det ska bli … jag vet 

faktiskt inte själv hur … Jag tänker som så att jag undrar hur länge jag 

kan bo kvar … och jag har tänkt på seniorboende” (5) 

Vården förekom växelvis i hemmet och inom slutenvården beroende på informanternas 

symtombild och de trodde det skulle fortsätta så även i framtiden. Det fanns en oro hos 

en del av informanterna över att inte kunna få vård i hemmet vid ökade symtom som 

krävde inläggning inom slutenvården. Oron bestod av att då inte få vara kvar i den 

trygga och invanda miljön i hemmet. Informanterna hoppades på fortsatt vård i hemmet. 

En annan informant undvek att fundera på vården av sin hjärtsvikt i framtiden eftersom 

det skapade oro.  
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9 DISKUSSION 

Syftet med föreliggande studie var att belysa patienters upplevelser av att få vård i 

hemmet för sin hjärtsvikt. Vården i hemmet utformades individuellt efter patientens 

vårdbehov. Samverkan mellan olika yrkeskategorier möjliggjorde vården och innebar 

ett socialt sällskap. Vården i hemmet skapade trygghet genom kontinuitet och att 

informanterna inte behövde åka iväg för vård.  
 

9.1 Metoddiskussion  

I metoddiskussionen diskuteras för- och nackdelar med vald metod till studien samt 

författarnas förförståelse till patienter med hjärtsvikt. 

Författarna hade svårighet med att finna litteratur avseende patienters upplevelser av att 

få vård i hemmet för sin hjärtsvikt. De studier som tidigare är publicerade utgår bland 

annat från behandling av hjärtsvikt, patienters upplevelser av hjärtsvikt och palliativ 

vård i hemmet. Därför var studien angelägen att genomföras. För att uppnå syftet till 

studien valdes en induktiv intervjustudie med semistrukturerade intervjufrågor. 

Graneheim och Lundman (2004) anser att metoden lämpar sig för att beskriva 

informanternas upplevelser och för att få öppna och fylliga svar. Resultatet analyserades 

med manifest kvalitativ innehållsanalys för att lyfta fram informanternas upplevelser. 

Den latenta innehållsanalysen kräver en mer djupgående analys (ibid.) och författarna 

upplevde sig ej ha tillräckliga kunskaper inom det analysförfarandet.  

Författarna arbetar inom hjärtsjukvården. Vidare har verksamhetsförlagd utbildning 

inom primärvården och hemsjukvården bidragit med kunskap om patienter med  

hjärtsvikt. Genom den erfarenheten har författarna fått en förförståelse om patienter med 

hjärtsvikt. Författarna var öppna för såväl positiva som negativa upplevelser hos 

informanterna under studien. Vid utformningen av intervjuguiden var målet att undvika 

förutfattade meningar av patienter med hjärtsvikt och deras upplevelser. Det var även 

viktigt att se de individuella upplevelserna och inte helt förvänta sig samma upplevelser 

från flera informanter. Dahlberg et al. (2008) och Polit & Beck (2012) anser att 

förförståelsen kan vara ett hinder i forskningsprocessen genom avsaknad av öppenhet 

inför det som informanterna berättar (ibid.). Författarna strävade efter att vara medvetna 

om förförståelsen, men enligt Dahlberg et al. (2008) är det inte möjligt fullt ut (ibid.). 
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Genom förförståelsen är författarna insatta i patienter med hjärtsvikt och deras vård, 

vilket är positivt, främst i samband med intervjuerna. Författarnas tidigare kunskaper 

om vård och behandling av hjärtsvikt underlättade när informanterna berättade om 

specifika vårdåtgärder. Författarna har inte haft någon tidigare vårdrelation med 

informanterna. 

En intervjuguide med öppna frågor utformades för att få svar på studiens syfte. Trost 

(2010) anser att intervjuguiden bör innehålla få frågor med stora ämnesområden (ibid.). 

Författarna diskuterade användandet av endast en öppningsfråga. Sviktteamet är ett 

nystartat projekt vilket kunde utgöra en risk för färre antal upplevelser för 

informanterna att förmedla under intervjuerna eftersom erfarenheten inte var så uttalad. 

Patienterna som sviktteamet möter är ofta äldre och påverkade av sin hjärtsvikt varför 

författarna valde att ha fler frågor i intervjuguiden. Det kunde underlätta för 

informanterna att beskriva sina upplevelser i det specifika området. Författarna fick det 

bekräftat genom att flera av informanterna vid intervjutillfällerna bad om ett 

förtydligande och kompletterande frågor.  

 

Vid urvalet fungerade ansvarig hjärtsviktsköterska för sviktteamet som nyckelperson. 

Författarna påverkade därmed inte urvalet av informanterna vilka inte heller hade någon 

beroendeställning till författarna. Informanterna ombads lämna besked till 

hjärtsviktsköterskan om författarna fick ringa upp dem för ytterligare information om 

studien. Genom det var deltagandet i studien frivilligt och utan påtryckningar från 

författarna. Sviktteamet är nystartat och det fanns därmed inte så många deltagare att 

tillgå, vilket utgjorde en svårighet. Hjärtsviktsköterskorna avgjorde vilka patienter som 

kunde tillfrågas om deltagande i studien utifrån inklusionskriterierna. Flera patienter var 

svårt sjuka och vid ytterligare försämring av hjärtsvikten kunde de inte tillfrågas om 

deltagande. Det gjorde urvalsprocessen lång och författarna fick invänta en förbättring 

av tillståndet innan hjärtsviktsköterskorna kunde tillfråga dem om deltagande. Ett par 

tilltänkta informanter avled innan de blivit tillfrågade. Samtliga patienter som tillfrågats 

om deltagande i studien lämnade positiva svar och intervjuerna kunde genomföras. 

Informanterna var öppna och positiva inför intervjuerna som kunde ske på den plats de 

önskade. En av informanterna vårdades vid intervjutillfället på en vårdinstans av en 

annan orsak och intervjun genomfördes således där. Det kunde påverkat informantens 

svar eftersom vården för tillfället främst hade ett annat fokus än hjärtsvikten. Författarna 
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funderade mycket på den etiska gränsdragningen för när en intervju kunde genomföras 

eftersom ett par av informanterna symtommässigt var påverkade av sin hjärtsvikt. 

Informanterna var ändå positiva till att genomföra intervjun trots symtom som 

samtalsdyspné. Författarna kom också fram till att värdefulla upplevelser från dessa 

informanter förlorats om intervjun inte genomförts.  

 

Urvalet bestod av fyra män och två kvinnor med varierande åldrar. Informanterna hade 

haft hjärtsvikt olika länge och hade också olika vårdbehov. Enligt Trost (2010) 

eftersträvas en så stor spridning av informanterna som möjligt inom studiens ramar i 

kvalitativa studier (ibid.). Målet för studien var att genomföra åtta intervjuer. Men 

endast sex intervjuer kunde slutföras. Ytterligare intervjuer kunde bidragit till fler 

upplevelser av att få vård i hemmet för sin hjärtsvikt. Men författarna kunde efter fem 

intervjuer se ett innehållsrikt mönster bland informanternas upplevelser i datamaterialet. 

Det bekräftades vid den sjätte intervjun då liknande upplevelser framkom. Polit & Beck 

(2012) anser att antalet deltagare i en kvalitativ forskningsstudie avgörs utifrån den data 

som uppkommer under intervjuerna (ibid.). Studiens trovärdighet påverkas inte av 

antalet intervjuer utan av dess kvalitet (Lincoln & Guba, 1985; Polit & Beck, 2012).  

 

 

Författarna hade ingen större erfarenhet av att genomföra intervjuer och det kunde ses 

som en svaghet i studien. Det kompenserades genom att båda författarna medverkade 

vid intervjuerna samt fler antal frågor i intervjuguiden. Vid intervjutillfällena hade en av 

författarna intervjurollen och den andra en mer observerande roll. Författaren med den 

observerande rollen kunde fylla i med ytterligare frågor och på det viset kompletterade 

författarna varandra. Thomsson (2010) anser att med två intervjupersoner kan en 

maktsituation uppkomma ur informantens synvinkel (ibid.). Det ville författarna försöka 

undvika genom att gemensamt påbörja ett vardagligt samtal innan intervjun. 

Författarnas olika roller påtalades för informanten under samtalet. Thomsson (2010) 

anser att två intervjupersoner ökar möjligheten att informantens upplevelser fångas upp. 

Informanten kan även uppleva en trygghet över att två personer kan tolka det som 

uttrycks under intervjun.  



  
 

24 

En studies tillförlitlighet kan diskuteras utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdighet i en kvalitativ studie 

innebär att läsaren ska få förtroende för sanningshalten i studien. Genom ett strategiskt 

urval fick författarna tillgång till ett representativt urval för att svara på syftet, vilket 

stärkte trovärdigheten (Polit & Beck, 2012). För att stärka studiens trovärdighet beskrev 

författarna ingående tillvägagångssättet och under analysprocessen gick författarna 

kontinuerligt tillbaka till den transkriberade datan. Enligt Lincoln och Guba (1985) kan 

trovärdigheten öka genom att författarna under analysprocessen går tillbaka till de 

transkriberade intervjuerna för att se att datan inte förvrängts eller förlorat sitt 

sammanhang (ibid.). Författarnas tidigare erferenheter av hjärtsvikt bidrog till ett bra 

samspel mellan informanterna och författarna. Båda författarna medverkade vid 

analysprocessen och diskuterade datan kontinuerligt. På så sätt vävdes båda författarnas 

perspektiv samman till ett homogent resultat. Citat användes från samtliga informanter 

och valdes ut för att stärka resultatet. Graneheim & Lundman (2004) anser att citat 

stärker trovärdigheten. Studiens pålitlighet handlar om hur författarna behandlar 

datamaterialet och hur det framställs i studien (ibid.). Transkriberingen av intervjuerna 

utfördes i direkt anslutning till intervjuerna. Enligt Polit och Beck (2012) handlar 

studiens överförbarhet om möjligheten till att resultatet kan överföras till en annan 

kontext. Genom beskrivning av urvalet kan läsaren själv avgöra överförbarheten.  

 

9.2 Resultatdiskussion  

Studiens resultat kan ge utökad kunskap om ett tidigare bristfälligt ämnesområde. 

Författarna väljer att diskutera de mest framträdande delarna av resultatet som inte alltid 

tillhör samma kategori eller subkategori. I resultatsdiskussionen diskuteras vikten av 

kontinuitet både avseende vårdpersonalen och tidsaspekten samt patienternas 

medbestämmande i vården i hemmet. Kännedom om vem informanterna kan kontakta 

vid olika vårdbehov är viktigt. Fysiska begränsningar innebär svårigheter för 

informanterna när besök på olika vårdinstanser ska ske. Även närstående nämns som 

betydelsefulla. Samverkan mellan olika yrkeskategorier möjliggör vården och 

upplevelsen av trygghet är grundläggande för att kunna bo kvar i hemmet. Resultatet 

diskteras utifrån begreppen hälsa, trygghet, vårdande och välbefinnande. Begreppen 

kursiveras i texten för att förtydliga betydelsen. 
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Genom Husserls (1970) livsvärldsperspektiv kan informantens upplevelser beskrivas 

och förstås (ibid.) genom intervjuerna. Betydelsen av trygghet är av stor vikt för 

informanterna när de får vård i hemmet. Genom kontinuerliga hembesök och 

telefonsamtal med vårdpersonalen upplevs trygghet. Det belyses också i en studie av 

Dinesen, Nøhr, Andersen, Sejersen och Toft (2008) där betydelsen av trygghet 

framkommer vid vård i hemmet när patienterna fick regelbundna telefonsamtal från 

vårdpersonalen. Det framkommer i föreliggande studie att informanterna upplever ett 

medbestämmande gällande sin egen vård genom att de är med och planerar sin vård i 

hemmet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vården och behandlingen ta 

hänsyn till patientens behov av trygghet. Vården ska vara tillgänglig och kontinuerlig 

efter patientens behov samt bygga på patientens medbestämmande (ibid.). Inom 

slutenvården kan vård erhållas direkt i jämförelse med vården i hemmet där andra 

förutsättningar föreligger. Där måste det finnas en gemensam plan mellan de olika 

yrkeskategorierna och patienten om vad, hur och när vården ska utföras. Dahlberg och 

Segesten (2010) anser att vårdandet sker i det sammanhang som patienten befinner sig i 

(ibid.). Vården i hemmet sker i patientens hem, vilket kan påverka integriteten och de 

vardagliga aktiviteterna. Det är därför av stor vikt att planeringen sker i samråd med 

patienten utifrån hur vardagen och livssituationen ser ut. Hembesöken bör ske på en 

planerad tid för att inte inskränka på patientens vardagsplanering och genom det skapas 

en delaktighet utifrån patientens perspektiv. Florin (2007) anser att delaktighet är viktig 

och kräver en individuell anpassning. Patienten och vårdpersonalen kan ha olika 

upplevelser om de olika vårdbehoven och vilka som bör prioriteras. För att möjliggöra 

delaktighet krävs en god kommunikation och en trygg relation. 

 

I föreliggande studie framkommer att majoriteten av informanterna uppskattar när det är 

samma vårdpersonal som utför hembesöken, vilket skapar förutsättningar för en god 

vårdrelation. Det understryks även i andra studier (Gallacher et al., 2011; Burström et 

al., 2012), där patienterna upplever att en god personalkontinuitet främjar vården (ibid.), 

genom att det möjliggör sociala relationer till vårdpersonalen (Burström et al, 2012). 

Även i en studie av Sandeman och Wells (2011) uttrycker cancerpatienter ett behov av 

personalkontinuitet i vården för att ge ökad trygghet och uppmuntran. Enligt 

Socialstyrelsen (2008b) erhåller patienter med hjärtsvikt i Storbritannien sämre 

kontinuitet i vården och de har sämre relation till vårdpersonalen än patienter med 

cancer (ibid.). Författarna diskuterar att personalkontinuitet är av stor betydelse oavsett 
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diagnos och kontinuiteten kan förbättras för patienter med hjärtsvikt genom sviktteamet. 

Det går att anta att betydelsen av personalkontinuitet är om möjligt ännu viktigare i 

vården i hemmet. Vården sker då i patientens invanda hemmiljö, vilken är högst intim 

och personlig. Stor personalomsättning kan skapa oro hos patienten genom att de då inte 

vet vad vårdpersonalen har för kunskap om hjärtsvikt och hur mycket de känner till om 

patientens individuella situation och behov av vård. Det ställs då ett högre krav på 

patienten som själv måste ha kontroll över sin vård, vilket kan öka oron och ge ett sämre 

välbefinnande. Genom personalkontinuitet skapas även förutsättningar för en säkrare 

vård.  

 

Informanterna kan uppleva kontroll över sin situation på olika sätt. Kontrollen kan 

innebära att veta hur vården ser ut och vad den innehåller samt vetskap om vem som ska 

kontaktas vid frågor eller andra behov. Författarna diskuterar att den effektiva 

akutsjukvården ofta innebär snabba vårdbesök. Det kan leda till att patienterna inte 

förstår den information som ges vid vårdbesöket och det saknas tid i vården för ett 

förtydligande av informationen. Frågor kan uppstå och leda till en osäkerhet kring 

vården av hjärtsvikten. I föreliggande studie ger informanter uttryck för en osäkerhet 

över medicineringen när de upplever en bristande kunskap om medicinen och kontroll 

över den. Det skapar osäkerhet och oro. Enligt en studie (Gallacher et al.,2011) får 

patienter med hjärtsvikt bristande information om medicineringen och ibland även om 

de undersökningar som genomförs för hjärtsvikten (ibid.). Genom uppföljning av 

sjuksköterska i hemmet efter slutenvård skapas tillfälle för informationsutbyte. Patienter 

får genom det en ökad kunskap om vården av sin hjärtsvikt och betydelsen av egenvård 

(Bertuzzi, Nogueria Moraes, Mussi & Rabelo, 2012). Patienters kunskap om hjärtsvikt 

leder till minskat behov av slutenvård och kan ge ökad livskvalitet (Löfvenmark, 

Karlsson, Edner, Billing & Mattiasson, 2011). Det är viktigt att patienter som får vård 

för sin hjärtsvikt i hemmet har kunskap om vart och till vem de kan vända sig vid 

frågor. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan upplevelsen av kontroll och kunskap 

bidra till trygghet.  

 

Enligt Norberg, Boman och Löfgren (2010) har patienter med hjärtsvikt fysiska 

begränsningar i form av trötthet och nedsatt fysisk förmåga (ibid.). Det leder till hinder i 

vardagen och att de sysslor som tidigare tillhörde livet inte längre kan utföras på samma 

sätt (Phil et al., 2011; Rodriguez et al., 2008). Patienten måste lära sig att hantera den 



  
 

27 

nedsatta fysiska förmågan genom att exempelvis sänka kraven på sig själv och göra det 

som är möjligt (Burström et al., 2012: Waterworth & Jorgensen, 2010). I föreliggande 

studie belyses detta genom informanternas svårigheter att fysiskt orka ta sig till olika 

vårdinstanser på grund av nedsatt ork och påverkad självkänsla. Detta påverkar 

upplevelsen av hälsa i negativ riktning. De dagliga aktiviteterna utanför hemmet skapar 

oro och känslor av tvång. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är upplevelsen av hälsa 

ofta sammankopplad med förmågan att genomföra fysisk aktivitet (ibid.). Författarna 

ser att vården har förutsättningar att skapa trygghet för patienterna genom vård i 

hemmet och därmed förbättra upplevelsen av självkänslan samt välbefinnandet. 

Dalhberg och Segesten (2010) understryker vikten av en god självkänsla som kan 

påverka upplevelsen av trygghet och hälsa. Hälsa och välbefinnandet är 

sammankopplade med varandra (ibid.). Genom vård i hemmet skapas förutsättningar för 

att minimera de situationer som upplevs arbetssamma när patienterna ska ta sig till olika 

vårdinstanser. Symtomen vid hjärtsvikt varierar vilket skapar ett behov av flexibel vård. 

Vårdpersonalen kan anpassa vården efter patienternas dagsform, vilket kan minska oro, 

skapa trygghet och bättre hälsa.  

 

I föreliggande studie understryks betydelsen av närstående som utgör ett viktigt stöd 

och inger trygghet i livet för informanterna. De informanter som lever ensamma 

värdesätter hembesöken av vårdpersonalen som tillfälle till sociala sällskap. 

Sammanboende informanter upplever de närstående som en trygghet i hemmet och 

uttrycker en oro inför att bli inlagda inom slutenvården. Det kan leda till en otrygghet 

och sämre välbefinnande. Burström et al,. (2012) styrker betydelsen av att leva med en 

partner. De anser även att det finns en rädsla hos patienterna vad gäller att vid en 

försämring av hjärtsvikten inte få vara tillsammans med närstående (ibid.). Författarna 

kan se att närstående i hemmet kan påverka vården och upplevelsen av trygghet hos 

patienterna. Som ensamboende kan en utsatthet finnas och med det ett större beroende 

av vårdpersonalen som endast kommer vissa tidpunkter på dygnet. En sammanboende 

patient har närstående tillgänglig under större delen av dygnet, vilket minskar 

vårdbehovet och ökar upplevelsen av trygghet. Vårdandet bör ske efter patienternas 

olika förutsättningar. I föreliggande studie framkommer att de närstående även bidrar 

med praktiska sysslor i hemmet och hjälper till med transport till olika aktiviteter, vilket 

påverkar upplevelsen av hälsa. Det framhålls även i studier (Burström et al., 2012: 

Gallacher et al., 2011) där vikten av stöd och praktisk hjälp från närstående är 
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avgörande för patienter med hjärtsvikt (ibid.). Informanternas upplevelser av att vara i 

behov av de närstående varierar. Några ser det som en självklarhet att de närstående ska 

hjälpa till i vardagen och andra vill inte ligga de närstående till last. Samma resultat 

framkommer i en studie av Phil et al., (2011). Författarna kan se att de närstående är 

värdefulla i vården i hemmet. Det kan vara svårt och innebära oro för den närstående att 

ha någon med hjärtsvikt i sin närhet. Dinesen et al., (2008) understryker att den 

närståendes oro kan överföras till patienten med hjärtsvikt (ibid) och därmed påverkas 

upplevelsen av hälsa hos patienten. Enligt Löfvenmark, Saboonchi, Edner, Billing & 

Mattiasson (2013) är det viktigt att de närstående involveras i vården och erhåller ett 

socialt stöd för att förebygga psykisk ohälsa och stärka livskvaliteten hos de närstående 

(ibid.). Hjärtsvikt hos en familjemedlem påverkar även närstående och det är viktigt att 

vårdpersonalen även stöttar dem. Den familjefokuserade omvårdnaden kan innebära en 

främjande och förebyggande inverkan för hela familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2008; Wright & Leahey, 2013). Författarna diskuterar att närståendes delaktighet i 

vården bör utgå från patientens önskemål. Därför måste vårdpersonalen vara flexibla i 

mötet med familjen och inte ta för givet att alla patienter önskar involvera närstående. 

Familjerelationer ser olika ut och vårdpersonalen bör ha en professionell hållning och 

inte lägga några värderingar i de val patienten gör, för att påverka vårdandet positivt. 
 

I rådande studie framställs samverkan mellan de olika yrkeskategorier som är 

involverade i vården i hemmet som välfungerande. Genom det kan olika yrkeskategorier 

tillsammans bidra till en god vård i hemmet och möjliggöra rätt vård. Liknande resultat 

redovisas även i en studie av Dinesen et al,. (2008). En bristfällig samverkan kan 

försena vården genom upprepade vårdbesök på fel vårdinstans innan rätt vårdinstans 

involveras. Det medför ett betydande arbete för patienten som tvingas åka fram och 

tillbaka mellan olika vårdinstanser (Gallacher et al., 2011). Enligt Socialstyrelsen 

(2008a) bör en samverkan ske inom och mellan olika yrkeskategorier och vårdinstanser 

(ibid.). Författarna anser att samverkan möjliggör en god vård i hemmet och kan främja 

upplevelsen av välbefinnande, hälsa och trygghet.  För att en distriktssköterska ska 

kunna vårda en patient med hjärtsvikt i hemmet krävs kunskap och samverkan för en 

trygg situation. Det underlättar vårdandet. Delaney, Apostolidis, Lachapelle och 

Fortinsky (2011) påpekar bristen av vårdpersonalens kunskap om hjärtsvikt och anser 

att det är ett problem som kräver utbildning för att upprätthålla goda kunskaper hos 

vårdpersonalen (ibid.). Författarna diskuterar att sviktteamet skapar en ökad möjlighet 

till samverkan och professionell kunskap gällande hjärtsvikt. För distriktssköterskan 
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inom såväl primärvården som hemsjukvården innebär sviktteamet en möjlighet till 

kontakt vid frågor om patientens tillstånd. Genom kontakten erhålles en specialiserad 

kunskap inom hjärtsvikt vilket möjliggör en utökad vård i hemmet för patienten. 

Sviktteamet kan utforma en vårdplan som stöd för vårdpersonalen i hemmet och även 

ge ordinationer vid mer akuta situationer av hjärtsvikten. Vid en obefintlig och bristande 

samverkan leder en försämring av hjärtsvikt för patienten i många fall till slutenvård. 

Vid en god samverkan finns bra förutsättningar för vård i hemmet som upplevs positiv 

för alla involverade i vården i hemmet såväl patienten, närstående och vårdpersonal.   

 
10 Slutsatser 
Enligt förliggande studie är vården i hemmet för patienter med hjärtsvikt mycket 

betydelsefull för patienters välbefinnande. Trygghet är en grundläggande upplevelse för 

att möjliggöra vården i hemmet. Samverkan mellan olika yrkeskategorier är nödvändig 

för att patienter ska kunna få vård i hemmet även vid progression av hjärtsvikt. Vård i 

hemmet kan även bli aktuellt för andra patientgrupper.  

 

Studiens resultat tillför kunskap om: 

 

• Betydelsen av trygghet hos patienter med hjärtsvikt som får vård i hemmet. 

• Samverkan mellan olika yrkeskategorier möjliggör vård i hemmet. 

• Vård i hemmet sker efter individuella vårdbehov och olika förutsättningar. 

• Betydelsen av kontinuitet och medbestämmande i vården. 

 
 
11 Klinisk implikation 

Studien bidrar med kunskap om patienters upplevelser av att få vård i hemmet för sin 

hjärtsvikt och ökar förståelsen för patienternas livsvärld. Kunskapen kan bidra till ett 

förbättringsarbete inom ett tidigare bristfälligt utforskat ämnesområde. Det bör ske en 

fortsatt samverkan mellan de olika vårdinstanserna som är involverade i vården av 

patienter med hjärtsvikt i hemmet. Genom samverkan sker ett utbyte av varandras 

kompetenser, vilket kan bidra till en god vård. Förhoppningen är att studiens resultat 

kan användas av samtlig vårdpersonal som möter patienter med hjärtsvikt inom såväl 

slutenvård, primärvård och hemsjukvård. 
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12 Framtida forskning 

Det kan vara värdefullt att göra en studie på närståendes upplevelser av vården i 

hemmet vid hjärtsvikt. Vårdpersonalens erfarenheter kan också bidra med kunskap om 

vård i hemmet. Vad är distriktsköterskans erfarenheter av att vårda patienter med 

hjärtsvikt i hemmet? Finns det skillnader i erfarenheter mellan distriktssköterskor inom 

primärvården och hemsjukvården? Genom att ta del av patienter, närstående och 

vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter kan ytterligare kunskap om vård i hemmet 

för patienter med hjärtsvikt framkomma. Liknande studier kan även genomföras inom 

andra patientgrupper. 
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Bilaga A: Informationsbrev till verksamhetschef 
 

Förfrågan om tillstånd att genomföra en intervjustudie. 

Vi heter Johanna Bergön och Sara Gustavsson och läser till distriktssköterskor på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Inom ramen för vår utbildning kommer vi att genomföra en 

studie för att belysa patienters upplevelser av att få vård i hemmet för sin hjärtsvikt.  

  

Bakgrund: Beskrivning av hjärtsvikt med utredning och behandling. Olika vårdformer 

samt patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt.  

Problembeskrivning: Antalet patienter med hjärtsvikt ökar och flera av dessa patienter 

får nu vård i hemmet. Därför är det av stor vikt att personal inom sjukvården får en ökad 

kunskap om patienters upplevelser av att få vård i hemmet och genom den kunskapen 

kunna vidareutveckla vården.    

Syfte med studien: Är att belysa patienters upplevelser av få vård av sin hjärtsvikt i 

hemmet. 

Resultatet: Kommer att presenteras i form av en magisteruppsats.  

  

Praktiskt genomförande  

En intervjustudie med semistrukturerade frågor planeras. Intervjuerna kommer att ske 

efter samtycke och på den plats som passar informanten. Intervjuerna kommer att spelas 

in och skrivas ut i textform. Endast författarna och handledaren kommer att ha tillgång 

till intervjuerna i sin helhet. Deltagarens svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Patienternas deltagande i studien är helt frivillig. Deltagandet i studien kan när som 

helst avbrytas utan motivation och det kommer inte leda till några negativa 

konsekvenser för den enskilde.  

 

 

Om du godkänner denna studie, vänligen skicka tillbaka denna blankett i bifogat 

svarskuvert.  

  



  
 

II 

Jag har tagit del av informationen om studien och godkänner härmed studien.  

  

  

________________________________  
Ort och datum  

  

________________________________  
Underskrift  

  

________________________________  
Namnförtydligande samt befattning:  

  

  

  

Har du några frågor kontakta någon av nedanstående:  

  

Studenter:                   

Sara Gustavsson   Johanna Bergön  

e-post: XXXXXX  e-post: XXXXXX  

tel: XXXXXX  tel: XXXXXX   

  

Handledare:  

Kerstin Wikby 

Universitetslektor  

e-post: XXXXXX 

tel: XXXXXX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

 
 

 
 
 
Bilaga B: Informationsbrev till deltagare 
 
 
 
Förfrågan om deltagande i intervjustudie. 
 
Vi heter Johanna Bergön och Sara Gustavsson och läser till distriktssköterskor på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi ska skriva en magisteruppsats där vi vill belysa 

patienters upplevelser av att få vård i hemmet för sin hjärtsvikt. 

 

 

Varför en studie om vård av hjärtsvikt i hemmet? 

Antalet patienter med hjärtsvikt ökar och fler av dessa får vård i hemmet. Därför är det 

av stor vikt att sjukvårdspersonalen får ökad kunskap om patienters upplevelser av att få 

vård i hemmet för sin hjärtsvikt för att kunna vidareutveckla vården för patientens bästa.  

 

 

Hur kommer studien att genomföras? 

Om du vill vara med i studien kommer vi att intervjua dig på den plats som du önskar. 

Intervjun beräknas ta cirka en timme och kommer att ske som ett samtal. Intervjun 

kommer att spelas in och skrivas ut i textform. Endast vi som genomför studien och vår 

handledare kommer ha tillgång till materialet. Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan 

när som helst avbryta utan att motivera varför. Det kommer inte att innebära några 

negativa konsekvenser för dig. Resultatet kommer att sammanställas så enskilda svar 

inte kan kopplas samman med enskilda deltagare. Om du önskar kommer du kunna 

erhålla ett exemplar av den färdiga studien. 

 

 

 



  
 

IV 

Är du intresserad av studien? 

Då kan du meddela någon av hjärtsviktsköterskorna som sedan meddelar oss. Vi 

kommer då att kontakta dig och ge dig ytterligare information om studien. Har du några 

övriga frågor kan du kontakta någon av nedanstående. 

 

 

Studenter:                   

Sara Gustavsson   Johanna Bergön  

e-post: XXXXXX  e-post: XXXXXX  

tel: XXXXXX  tel: XXXXXX   

  

Handledare:  

Kerstin Wikby 

Universitetslektor  

e-post: XXXXXX 

tel: XXXXXX  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 



  
 

V 

 
 
Bilaga C Blankett för etisk egengranskning 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  
eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning  

 
Projekttitel:  
Patienters upplevelser om att få vård av sin hjärtsvikt i hemmet.  

 
Projektledare: 
Johann Bergön och Sara Gustavsson  

 
Handledare: 
Kerstin Wikby  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

  X 
 

 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

  X 

 

 
 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   X  

 

        
      5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 
av försöksledaren)? 

  X 

 
 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 
genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 
punkten är uppfylld: 
    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha målsmans godkännande  
(t ex enkäter i skolklasser). 

x   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

x   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

Ej 
aktuellt   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

x   
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Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 
projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 
 
Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
 
Ort och datum:  
 
VÄXJÖ 130215 
 
Projektledare eller motsvarande:  
 
Johanna Bergön och Sara Gustavsson 
namn  
 

Leg. Sjuksköterskor, distriktssköterskestuderande 
titel 
 
Institutionen för hälso och vårdvetenskap, Linnéuniversitet 
institution/enhet 
 
Underskrift projektledare eller motsvarande: 
 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 
Handledare: 
 
Kerstin Wikby 
namn 
 
Universitetslektor 
titel 
 
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet  
institution/enhet 
 
 
Underskrift av handledare: 
 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga D Ansökningsblankett för rådgivande etisk bedömning 
 
 

 

 
Ansökningsblankett för rådgivande etisk bedömning/granskning av 
studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt eller motsvarande. 
 

 

Innan Du börjar 
Innan Du fyller i denna ansökan ska Du ha gått igenom etisk egengranskning enligt det 
formulär som finns på hemsidan www.bth.se/eksydost. Egengranskningen skall bifogas 
ansökan. 
 
Etikkommittén Sydost har möjlighet att ge rådgivande yttranden kring studentarbeten och 
forskningsarbeten som avser människor men som ej kräver prövning enligt lagen om 
etikprövning. 
 
Har du svarat "Ja" eller "Tveksamt” på någon av frågorna 1-5 kan forskningsarbetet, om det 
genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
  

 

 
Allmänna anvisningar 
Ansökan ska vara lättläst och ska kunna förstås även av dem som inte är insatta i 
forskningsområdet. Ansökan behandlas endast om alla delar är ifyllda och nödvändiga bilagor 
är bifogade. Hänvisning till projektplan gäller inte. Observera att om projektet innehåller flera 
delstudier som är välavgränsade, måste ansökan för varje delstudie inlämnas separat. 
 
Ansökan sänds in i 1 (ett) underskrivet original (ej häftat). Egengranskningen skall bifogas 
ansökan. 
 
 

Ansökan skickas till: 
Etikkommittén Sydost 
c/o Sektionen för hälsa 

att. Tobias Ericson 
Blekinge Tekniska Högskola  

371 79 Karlskrona 
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Ansökan 

 

 

I förekommande fall skall intyg biläggas från verksamhetschef/ansvarig chef på den plats där 
datainsamlingen genomförs. Följande uppgifter fylls i av sökande. Fälten som Du skriver i 
expanderar allteftersom Du skriver.  
 

 

Allmänna uppgifter 
 
1. Projektets titel 
 
Patienters upplevelser av att få vård i hemmet för sin hjärtsvikt. 
  

 

 
2. Namn på den person som kommer att genomföra arbetet samt adress, e-post och 
telefonnummer. 
 
Johanna Bergön 
Mail: XXXXXX 
Telefon: XXXXXX 
 
Sara Gustavsson 
Mail: XXXXXX  
Telefon: XXXXXX  

 

 
3. Projektet genomförs vid: 
 Blekinge Tekniska Högskola 
 Linnéuniversitetet           
 Landstinget Blekinge  
 Landstinget i Kalmar län 
 

 

4. Projektet genomförs inom ramen för: 
 Kandidatuppsats 
 Magisteruppsats 
 Forskningsmetodisk kurs (landstinget) 
 Forskarutbildning 
 Annat, ange vad: 
 

 

 
5. Handledare för projektet, titel, namn, e-post 
 
Universitetslektor Kerstin Wikby 
 

Underskrift handledare: 
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6. Plats där projektet ska genomföras (Institution, klinik, avdelning, mottagning etc.) 
Patienter tillhörande hjärtsviktsmottagningen på XXXXXX, som får vård av sin 
hjärtsvikt i hemmet. Intervjuerna genomförs på den plats som informanterna önskar.  

 

 
 
Beskrivning av projektet (texten bör max motsvara två sidor A4.) 
 

 

7. Projektets övergripande syfte och sammanhang 
Genom ett nystartat projekt på XXXXXX får nu patienter som har svårt att själva ta sig 
till slutenvården utökad vård i hemmet för sin hjärtsvikt. Syftet är att belysa patienters 
upplevelser av att få vård i hemmet för sin hjärtsvikt. Förhoppningen är att studien ska 
kunna ge ett användbart resultat för dem inom sjukvården som möter patienter med 
hjärtsvikt i deras hem.  

 

 
8. Bakgrund 
I bakgrunden kommer följande rubriker att tas upp: – Allmänt om hjärtsvikt, utredning 
och behandling – Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt, fysiska, psykiska och 
sociala upplevelser – Hjärtsviktsmottagning – Hemsjukvård.  
  

 

 
9. Syfte och eventuella frågeställningar 
Studiens syfte är att belysa patienters upplevelser av att få vård i hemmet för sin 
hjärtsvikt.   

 

 
10. Beskriv hur projektet kommer att genomföras samt form av datainsamling (ex. enkät, 
intervju etc.). Frågeformulär, intervjuguide eller liknande insamlingsinstrument som används 
ska bifogas ansökan 
Författarnas valda metod är en induktiv intervjustudie.  En intervjuguide är utformad och 
en pilotintervju kommer att ske för att säkerställa frågornas kvalitet. Intervjuerna kommer 
att ske enskilt och på den plats informanterna önskar. Intervjuerna kommer att spelas in 
och ordagrant och transkriberas till skriven text av författarna.   

 

 
11. Beskriv urvalsförfarande samt motivera urvalets storlek 
Inklusionskriterierna för deltagande i studien är att deltagarna ska få vård av sin hjärtsvikt 
i hemmet, att hjärtsviktsmottagningen ska vara inkopplad samt att hälsotillståndet tillåter 
deltagande. Urvalet beräknas vara åtta informanter.    
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12. Beskriv hur data ska analyseras 
Datan kommer att analyseras med Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa manifesta 
innehållsanalys. Analysprocessen kommer att ske gemensamt av båda författarna.  

 

 
 
 
Etiska frågor 
 

 

13. Beskriv hur data kommer att förvaras samt vilka har tillgång till data. 
Intervjumaterialet kommer att förvaras i ett låst skåp. Endast författarna och handledare 
har tillgång till datan.  

 

 
14. Beskriv tillvägagångssätt samt innehåll i information vid tillfrågan om eventuellt 
deltagande inför intervju, tillgång till journal. Beskriv när, hur och av vem som 
undersökningsperson tillfrågas och hur det informerade samtycket dokumenteras. Den 
skriftliga information som ska lämnas till undersökningspersonen ska vara lättförståelig och 
ska bifogas ansökan.  
Första steget i urvalsprocessen blir att skicka ut ett informationsbrev till verksamhetschef 
för att få ett godkännande till studien. Om studien godkänns kommer 
hjärtsviktsköterskorna att få muntlig och skriftlig information om studien. 
Hjärtsviktsköterskorna kommer att vara nykelpersoner vid urvalet. De kommer att 
informera patienterna om studien vid ett besök alternativt per telefon. Därefter lämnas 
informationsbrevet ut. Patienten avgör sedan själv om den önskar deltaga eller inte. Om 
patienten vill vara med i studien meddelas hjärtsviktsköterskorna som sedan 
vidarebefodrar informationen till författarna. Detta gör att patienterna inte är i en 
beroendeställning gentemot författarna. Vid intervjutillfället lämnar deltagarna skriftligt 
samtycke till studien.   

 

 
15. Beskriv din relation tillundersökningspersonerna, t.ex. student – patient, läkare – patient. 
Student - patient  

 

 
16. Hur kommer resultaten att redovisas för att säkerställa undersökningspersonernas 
integritet och konfidentialitet.  
Patienternas deltagande i studien är helt frivillig. Deltagandet i studien kan när som helst 
avbrytas utan motivation och det kommer inte att leda till några negativa konsekvenser 
för den enskilde. Endast författarna och handledaren kommer att ha tillgång till 
intervjuerna i sin helhet. Deltagarnas svar kommer att behandlas konfidentiellt. De 
enskilda svaren kommer inte kunna kopplas samman med enskilda deltagare.   
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17. Beskriv etiska överväganden med hänsyn till projektets risker och nytta. Beskrivs vilka 
åtgärder som vidtagits för att förebygga risker.  
Informationsbrev med information om studien och dess upplägg kommer att ges muntligt 
och skriftligt till patienterna, med hänsyn till informationskravet. Deltagandet bygger på 
frivillighet. Om patienterna vill deltaga i studien meddelar de hjärtsviktsköterskorna det 
och därmed uppfylls samtyckeskravet. Deltagarna i studien kan när som helst avbryta sin 
medverkan utan att detta medför några negativa konsekvenser för dem.  
 
Patienterna kommer via informationsbrevet att informeras om att intervjumaterialet 
kommer att avidentifieras. Ingen mer än författarna och handledaren kommer ha tillgång 
till materialet, enligt konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att datamaterialet 
endast får användas för forskningsändamål. Studien kommer att presenteras på DIVA och 
vår förhoppning är att studien kan få presenteras inför personal som vårdar patienter med 
hjärtsvikt.  

 

 

 
Genom undertecknande intygar sökande/sökandena att projektet kommer att 
genomföras i enlighet med god forskningssed. 
 
 
 
Namnunderskrifter från sökande   Ort och datum 
 
 
 
Bilagor  
 

1. Tillstånd från verksamhetschef (i förekommande fall) 
2. Skriftlig information till dem som tillfrågas (obligatoriskt) 
3. Blankett för skriftligt samtycke (i förekommande fall) 
4. Frågeformulär, intervjuguide eller liknande (obligatoriskt)  
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Bilaga E Samtycke till intervjustudie 
 
 
 
 
 

Samtycke till intervjustudie 
 
 
Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av att få 
vård i hemmet för sin hjärtsvikt. 
 
Jag lämnar härmed samtycke till ovanstående studie. 
 
 
 
Ort och datum 
 
 
 
Namnteckning 
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Bilaga F Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 
Bakgrundsinformation 

••   Kön  

••   Ålder   

••   Lever du ihop med någon eller bor du ensam?  

••   Hur länge har du haft diagnosen hjärtsvikt?   

••   Hur länge har du haft vård för din hjärtsvikt i hemmet?  

••   Vad får du för vård för din hjärtsvikt i hemmet?  

  

 

1. Hur upplever du det att få vård av din hjärtsvikt i hemmet?  

a. Följdfråga – positiva aspekter  

b. Följdfråga – negativa aspekter 

 

2. Hur upplever du det att personal kommer hem till dig för att ge dig 

vård för din hjärtsvikt? 

a. Följdfråga – positiva aspekter  

b. Följdfråga – negativa aspekter 

 

3. Hur påverkas ditt liv av att få vård för din hjärtsvikt i hemmet? 

a. Följdfråga – positiva aspekter  

b. Följdfråga – negativa aspekter 

 

4. Hur tänker du dig vården av din hjärtsvikt i framtiden? 

a. Följdfråga - Känner du dig nöjd med hjälpen  

b. Följdfråga - Är du något du saknar? 

 

5. Är det något annat som du vill ta upp som vi inte har berört som 

handlar om dina upplevelser av vården av din hjärtsvikt i hemmet? 
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Följdfrågor till frågorna 1-5: 
 
 

- Kan du utveckla det?  
 

- Hur menar du då?  
 

- ”Du säger att…hur menar du då”  
 

- På vilket sätt?  
 

- Hur tänker du då?  
 

- Kan du beskriva/berätta mer om.  
 

- Tystnad/paus  
 

- Har jag förstått dig rätt när du säger? 
 

- Upprepning av informantens svar 
 
 
 

  

 


