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Abstrakt 
 
Bakgrund: Antalet patienter som söker akutsjukvård till följd av bröstsmärta ökar 
ständigt. Oavsett orsak kopplar patienten ihop det med att det är fel på hjärtat. 
Smärtlindring är viktigt ur både ett medicinskt och psykologiskt perspektiv. Adekvat 
smärtlindring oavsett orsak är sammankopplat med hur nöjd patienten är, men detta är 
sällan uppfyllt inom akutsjukvården.  
 
Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av bröstsmärta och smärtlindring i samband 
med vården på akutmottagningen. 
 
Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design valdes utifrån studiens syfte. 
Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för beskriva och tolka 
skillnader och likhter i patienternas berättelser.  
 
Resultat: Två teman framkom vilka var hjärta är liv och att lämna över sig till vården. 
Hjärta är liv handlade om hur bröstsmärta ger medvetenhet om kroppen och hur smärtan 
skapade oro. Att lämna över sig till vården innebar att lita på personalen, att vänta och 
att känna trygghet.  
 
Slutsatser: Patientens tid på akutmottagningen bör ses utifrån ett helhetsperspektiv där 
sjuksköterskans främsta uppgift är att vara öppen i mötet med patienten och tar med 
hela patientens livsvärld. Det finns då  möjlighet att bedriva en god vård med nöjda 
patienter.  
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1 Inledning 
 
Tänk att som patient komma till en akutmottagning med bröstsmärta och uppleva att 
vården tar dina bekymmer på allvar och snabbt behandlar de symtom som finns. Tänk 
att som patient komma till en akutmottagning med bröstsmärta och uppleva att inte bli 
lyssnad till och behandling uteblir. Dessa två motsatser och alla alternativ däremellan 
uttrycker patienter efter besök på en akutmottagning. Åsikterna är många och 
varierande. Oftast är det dessutom de med starka åsikter som hörs i korridorerna eller i 
andra sammanhang i samhället. Det är därför av intresse att ta reda på vad patienter 
tycker. För oavsett vilket uppfattning som finns är akutmottagningar ett ställe som 
samhället idag inte klarar sig utan.  
 
Utifrån de erfarenheter vi har som sjuksköterskor inom akutsjukvård valdes detta 
område till magisteruppsatsen. Att få utforska patienters upplevelser av ett fenomen är 
lärorikt och utifrån studiens resultat är tanken och målet att förbättra den vård som 
bedrivs idag. För oavsett vad resultatet visar så är vi övertygade om att det finns saker 
att lära sig utifrån studien. 
 
2 Bakgrund 
 
2.1 På akutmottagningen 
Sjuksköterskan är oftast först på plats i akuta situationer och därmed är det även 
sjuksköterskan som uppmärksammar patientens symtom först. Därefter kan behandling 
börjas och läkare tillkallas (Pantazolpoulos et al., 2012). En patient som kommer i 
kontakt med akutsjukvården, gåendes eller via ambulans, bedöms genom ett 
triagesystem. Triagering (kommer från franskan och betyder sortering) innebär att 
patienter delas in i hur snabbt de behöver träffa en läkare utifrån deras symtom, fysiska 
tillstånd och olika mätvärden. Runt om i världen finns system utvecklade för just denna 
hantering (Widgren, 2012). 
 
Triagering är ett i förväg bestämt system för att underlätta bedömningen för 
sjuksköterskorna. Dock är den individuella bedömningen och den kliniska erfarenheten 
hos varje enskild sjuksköterska av stor vikt vid den slutliga bedömningen av patienten. 
Sjuksköterskan kan ge patienten en högre prioritering än vad systemet säger om det 
finns oro för patientens tillstånd (ibid). I studier framkommer dock att kvinnor och 
äldre, som uppvisar mer ospecifika symtom, lättare får en lägre prioritering i 
triageringen. Dessutom blir en av fem patienter som har risk för akut hjärtinfarkt för lågt 
prioriterade i triageringen (Ryan et al., 2016).  
 
Krav på effektivitet och produktion dominerar i dag akutsjukvården. Arbetsuppgifter 
måste därför prioriteras så de blir synliga och mätbara. Detta speglar också hur patienten 
blir omhändertagen och bemött. Sjuksköterskans möjlighet att tillbringa tid med 
patienterna minskar och vård som erbjuds utifrån ett helhetsperspektiv uteblir (Almerud 
Östberg & Nordgren, 2012). Dokumentation och tid till smärtlindring kan påvisa kvalité 
i behandling för patienter som söker vård på akutmottagningen. Forskning visar att 
patienter generellt upplever att de får vänta för länge innan de blir smärtlindrade. 
Dessutom ses ett samband mellan en lägre prioritering i triageringen och längre väntan 
på smärtlindring. Samt att hög belastning på akutmottagningen ger längre tid till 
smärtlindring för patienten (Duchrme et al., 2008). 	
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2.2 Bröstsmärta, ett vanligt symtom 
Akut smärta definieras som smärta som har varat upp till 3-4 veckor och kännetecknas 
av hjälpsökande och medicinsk behandling (Linton, 2013). Akut smärta förekommer till 
följd av vävnadsskada och smärtan försvinner oftast i samband med läkning av den 
aktuella skadan (Werner & Strang, 2005).  
 
Bröstsmärta är en typ av akut smärta och kan delas upp utifrån kardiellt och icke 
kardiellt orsakad smärta. De kardiella smärtorna kan bero på exempelvis stabil angina, 
akut koronart syndrom (hjärtinfarkt) eller myokardit (Abid et al., 2015). Bröstsmärta 
som kommer till följd av myocardischemi, syrebrist i hjärtmuskeln, uppstår genom en 
bristande balans mellan syrgastillförseln och syrgasbehovet, där tillförseln är lägre än 
behovet (Werner & Strang, 2005). Det beräknas att ungefär hälften av de som söker 
med bröstsmärta på akutmottagningar har en annan orsak än kardiellt orsakad smärta 
(Webster, Thompson & Norman, 2015). Exempel på icke kardiella är gallsten, 
pneumoni och esofagit (Abid et al., 2015). Patienter som söker vård till följd av 
bröstsmärta, oavsett orsak, kopplar det ihop med att det är fel på hjärtat. För patienten är 
det ingen skillnad, utan bröstsmärta förstås som ett symtom där hjärtat är orsaken 
(Webster et al., 2015). Gerlock, Gaston-Johansson och Danielson (2005) beskriver 
liknande upplevelser från patienter med ospecifik bröstsmärta. Rädsla och oro 
uppkommer och upplevs skrämmande, dess känslor hänger samman med tankar på 
döden och risken att drabbas av akut hjärtinfarkt. Det framkommer också att patienterna 
blir upptagna i sina tankar av smärtan och smärtan påverkar hela patientens tillvaro. De 
söker vård och bekräftelse för sina symtom men blir dessvärre inte alltid behandlade 
med respekt för deras symtom.  
 
Antalet patienter som söker vård till följd av hjärt- och kärlsjukdomar ökar ständigt. Det 
innebär att sjukvården lägger allt mer tid på att ta hand om denna patientgrupp (Vasko, 
2007). Hjärt- och kärlsjukdom är den största folkhälsosjukdomen (Socialstyrelsen, 
2015) och utgör den dominerande dödsorsaken i högre åldrar i vårt egna land, men även 
i många andra länder i världen (Persson & Stagmo, 2014; McKinley et al. 2011; Abid et 
al., 2015 ). Socialstyrelsen tar upp vikten av multiprofessionella team för att kunna 
utföra en optimal hjärtsjukvård och på så vis kunna ta beslut om rätt behandling vid rätt 
tidpunkt till patienterna (Socialstryrelsen, 2015).  
 
2.3 Smärtlindring 
Smärtlindring innebär att bedöma smärtan hos patienten samt att behandla med 
läkemedel eller alternativ behandling (Iqbal, Spaight & Siriwardena, 2012). 
Patienter med bröstsmärta, som beror på ischemi, bör inledningsvis behandlas med 
syrgas, nitropreparat samt morfin intravenöst (Stagmo, Persson, Tydén & Truedsson, 
2015). Denna smärtlindring är den vanligaste även om det ibland används 
betablockerare och det har dessutom gjorts försök med bensodiazepiner (Wireklint-
Sundström et al., 2013). För att bryta akut bröstsmärta bör nitrater användas (Persson & 
Stagmo, 2014). Med denna behandling minskar det venösa blodflödet, samt hjärtats 
volymarbete och därmed minskar även syrgaskonsumtionen (Werner & Strang, 2005). 
Vidare menar Simonsen, Aarbakke och Hasselström (2004) att morfin bör vara ett 
förstahandspreparat när behovet av starka smärtlindrande läkemedel finns.  
I en studie angående smärtlindring inom ambulanssjukvården beskriver patienterna att 
alternativ smärtlindring är viktig för dem. Till alternativ smärtlindring räknas 
uppmuntran, bra information, fysisk kontakt och ögonkontakt. Patienterna beskriver 
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därmed att det som innebär ett bra vårdande uppleves som smärtlindrande för dem 
(Iqbal et al., 2012).  

Smärtlindring av bra kvalité är mycket viktigt ur ett medicinskt perspektiv, men även ur 
ett psykologiskt perspektiv (Vasko, 2007). Ångest är troligen en stor del av patienters 
upplevelse när plötsligt bröstsmärta uppstår (Wireklint-Sundström et al., 2013). En 
patient som upplever stark ångest har ökad risk för komplikationer av sin hjärtsjukdom. 
Även om det är svårt att mäta ångestnivån, så finns det flera studier som tyder på detta 
(McKinley et al., 2011). Bra smärtlindring är dessutom starkt sammankopplat med hur 
nöjd patienten på akutmottagningen är (Shill et al., 2012).  
  
2.4 Patientens upplevelse av smärta och vistelsen på akutmottagningen 
Vid kontakt med akutsjukvården är patienters förväntningar att snabbt bli smärtlindrad 
(Iqbal et al., 2012), men på akutmottagningar är dessvärre dessa förväntningar sällan 
uppfyllda (Motov & Khan, 2009). Det framkommer i Jiménez-Herrera och Axelssons 
(2015) studie att den dos smärtlindring som rekommenderas inte följs av läkaren utan en 
mindre dos smärtlindrande läkemedel skrivs ut. När patient och vårdare har olika 
förväntningar på vårdandet kan patienten orsakas lidande. Känslor som kan uppkomma 
hos patienten är att inte bli tagen på allvar och att inte bli lyssnade till (Nyström, 2003).  
 
Att komma in till akutmottagningen kan ge olika känslor. Allt som händer kan skapa en 
känsla av trygghet när patienten lämnar över ansvaret till personalen. Att inte längre 
behöva vara ensam med sin smärta, en annan person som tar ansvar och gör allt för att 
hjälpa. I sådana situationer är dock sjukvårdspersonal fokuserade på att utföra sina 
uppgifter och det är lätt att personen bakom bröstsmärtan glöms bort (Elmqvist & 
Frank, 2012). Risken finns att patienten känner sig utanför, förbisedd och inte blir 
lyssnad till. Sådana känslor skapar maktlöshet och ses som en orsak till frustration och 
missnöjdsamhet på akutmottagningen (Forsgärde, From Attebring & Elmqvist, 2015). 
Patienter känner sig ensamma utan att veta vad som händer och beskriver begränsad 
kontakt med vårdpersonalen på akutmottagningen både genom brist på ögonkontakt 
och/eller verbal kontakt (Frank, Asp & Dahlberg, 2009). Berglund, Westin, Svanström 
och Johansson Sundler (2012) menar att dessa upplevelser och känslor kan minska hos 
patienten genom att skapa förutsättningar för delaktighet i vården. När vårdpersonalen 
visar intresse och skapar en relation genom dialog kan möten bli respekt- och 
förtroendefulla. Patienter beskriver att det inte behöver vara långa stunder, men dessa 
möten måste finnas över tid och när ett möte blir till behöver vårdpersonalen vara 
medvetna och närvarande (Frank et al., 2009). En studie visar att patienten uppskattar 
när sjuksköterskan bryr sig om och ger tid till patienten för att skapa en bra relation. Det 
finns ett samband mellan vårdrelationen och hur nöjda patienter blir med kunskapen hos 
sjuksköterskan. Det framkommer också att bäst vård ges av specialistsjuksköterskor 
(Johnson, Goodacre, Tod & Read, 2008).  

2.5 Mångdimensionell smärta 
Den akuta smärtan, oavsett orsak, skapar emotionella känslor som kan visa sig som oro 
och ängslan. Smärta inbegriper således känslor, tankar och beteende. Det finns ett 
tydligt samband dem emellan och de påverkar varandra i båda riktningarna. Det är 
därför värdefullt att beakta dessa känslor i den kliniska verksamheten. Då tankar och 
känslor har ett nära samband påverkar negativa känslor till olika tankar och även 
tolkningar av situationen som människan befinner sig i (Linton, 2013). Werner och 
Strang (2005) beskriver smärta som ett obehagligt, högst subjektivt sinnesintryck som 
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innehåller både kroppsliga och själsliga komponenter. Då smärta är mångdimensionell 
behöver hänsyn tas till de komponenter som utgör hela smärtupplevelsen. Det 
grundläggande målet med all smärtbehandling är att minska lidande.  
 
Bröstsmärta kan upplevas som skrämmande och hotfull och talar om att något kan vara 
allvarligt fel. Patienter beskriver att bröstsmärta kan lindras bara av att få komma till 
akutmottagningen, även om patienten inte får någon medicinsk behandling. Det är 
istället känslan av trygghet vid möten som lindrar lidandet (Linton, 2013). Dahlberg och 
Segesten (2010) beskriver dessutom att känslor som rädsla och oro kan minska genom 
förståelse för varandra. Trygghet kan därmed skapas genom förståelse för varandra och 
med en god kommunikation mellan sjuksköterska och patient.  
 
Genom kommunikation med patienten kan sjuksköterskan redan från början förstå hur 
smärtans olika dimensioner påverkar den aktuella patienten och samtidigt ge 
information som patienten kan förstå och ta emot. God kommunikation är en 
förutsättning för i stort sätt all smärtbehandling och utgörs av ett ömsesidigt samtal 
mellan patienten och sjuksköterska. Patientens smärtupplevelse, förväntningar och 
föreställningar påverkar förmågan till kommunikation. Även sjuksköterskans förmåga 
att lyssna, vara öppen och närvarande och söka förståelse för patienten är också faktorer 
som påverkar en god kommunikation (Linton, 2013).   
 
2.6 Teoretisk referensram i akutsjukvårds kontexten 
Vårdvetenskap innebär att patientens perspektiv alltid har företräde och ska vara i fokus. 
Det finns inom vårdvetenskapen fyra konsensusbegrepp vilka är patient, hälsa, miljö 
och vårdande. Dessutom kan vi genom begreppen livsvärld, subjektiv kropp, 
lidande/välbefinnande och vårdrelationen tydliggöra patientperspektivet (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Dessa begrepp kopplas ihop med patientens väg genom 
akutsjukvården för patienter med bröstsmärta för att förklara inom vilka ramar denna 
studie befinner sig. Hur systemet är uppbyggt kan skilja sig från olika akutmottagningar 
runt om i landet. 
 
Innan patienten tar kontakt med vården upplevs en förändring av kroppen och 
bröstsmärta eller obehag har tillkommit, alltså den subjektiva- eller levda kroppen har 
förändrats. Genom de sinnen vi har skapas en bild av oss själva, vilken kan förändras 
vid bröstsmärta (Wiklund, 2003). Den levda kroppen ses som det en människa upplever 
och samtidigt ger människan dess identitet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003; Dahlberg & Segesten, 2010). Patienten ska ses som expert på sig själv 
och det är bara patienten som vet hur upplevelsen är att ha en sjukdom, även om 
vårdaren har det professionella expert kunnandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Innan 
kontakt med vården kan patienten därmed uppleva sjukdomslidande som innebär att 
kroppen får begränsningar till följd av olika symtom. Vid sjukdomslidande finns risk att 
känslor som ensamhet, hopplöshet och osäkerhet uppkommer och otrygghet uppstår 
(Dahlberg et al., 2003). 	
 
När patienten kommer till akutmottagningen, via rådgivning, remiss eller på egen 
önskan, får de i turordning vänta på att möta vårdpersonal. De som har bröstsmärta har 
möjlighet att komma först i turordningen. Patienten genomgår den tidigare beskrivna 
triageringen. Här kan nu en första vårdrelation påbörjas och det är i denna relation det 
finns möjlighet för patienten att uttrycka sina behov och begär. Det är i relationen 
mellan patienten och vårdaren som vårdandet kan ske och det bygger på att vårdaren 
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bemöter patienten med respekt och ger patienten uppmärksamhet (Wiklund, 2003). 
Triagering bygger på en medicinsk bedömning och måste vara så. Men om det 
vårdvetenskapliga perspektivet inte är tydligt kan vårdpersonalen orsaka vårdlidande 
som främst beror på att patienten upplever att inte blir lyssnad till eller inte blir tagen på 
allvar (Dahlberg & Segesten, 2010). Akutmottagningen är en komplex arbetsplats för 
personalen och det finns olika hinder för att en vårdande relation skapas. 
Arbetssituationen, antalet patienter som väntar, tidspress och osäkerhet hos 
sjuksköterskan är exempel på faktorer i arbetsmiljön som påverkar den vårdande 
relationen (Dahlberg et al., 2003).  
 
Att komma till akutmottagningen i ambulans innebär att vården initialt skiljer sig åt. 
Vid vård av en patient med bröstsmärta sker vårdandet med en patient åt gången och 
utgår från där patienten befinner sig. Det är korta möten som kräver hög medicinsk 
kompetens för behandling, men även hög vårdvetenskaplig kompetens för att möta 
patientens behov. Patienten utgör på ett naturligt sätt mittpunkten för vårdandet och det 
som behöver vara i fokus. Ambulanssjuksköterskan får möjlighet att på ett mer konkret 
sätt förstå patientens livsvärld när sjuksköterskan får/tvingas ta klivet in i patientens 
aktuella livssituation. Livsvärldsperspektivet innebär att se, förstå, analysera och 
beskriva delar av eller hela världen som den erfars av människan (Dahlberg et al., 
2003). På platsen där patienten befinner sig eller i ambulansen genomförs det som på 
akutmottagningen görs i triagen samt bedömning av patientens tillstånd. Är patienten i 
behov av snabb läkarbedömning kontaktar sjuksköterskan i ambulansen personalen på 
akutmottagningen för att förvarna och en beredskap för att ta emot patienten förbereds. 
När ambulanspersonalen överlämnar ansvaret av vården till personalen på 
akutmottagningen är den fortsatta vården för patienten densamma som för de som 
kommer gåendes.  
 
Efter triagering är längden på väntan till läkarundersökningen främst beroende av den 
medicinska prioriteringen. Denna väntan kan ske på undersökningsrum eller i väntrum. 
Patienten har kommit in på akutmottagningen och den fysiska miljön kommer att 
påverka patienten. Hur det påverkar är individuellt, men beskrivna känslor är rädsla och 
oro i förhållande till den fysiska miljön på akutmottagningen (Frank, Asp & Dahlberg, 
2009). Miljön kan beskrivas som överstimulerande genom tekniska apparater, starkt ljus 
och höga ljud och kan vara stressande för patienten. Kala väggar, neutrala rum, stängda 
dörrar och inget att fästa blicken på kan ha motsatt effekt och upplevas 
understimulerande men även detta kan vara stressande. En trivsam miljö främjar hälsa 
och är dessutom lugnande (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
I väntan på läkare har sjuksköterskan det övergripande ansvaret för patienten. Med 
livsvärlden som grund för vårdandet är öppenhet inför hur patienten hanterar och förstår 
sin sjukdom viktigt. Hur mycket av patientens livsvärld som har betydelse för vårdandet 
är unikt för varje enskilt vårdtillfälle. Vårdandets mål är att skapa förutsättningar för 
välbefinnande och minska lidandet och dessa står i relation till varandra. Att lindra 
lidande är lika viktigt som att skapa möjligheter för välbefinnande. Hur vi minskar 
lidandet är individuellt utifrån livsvärlden. Vid sjukdomslindande är det också oerhört 
viktigt att vi som vårdpersonal inte adderar vårdlidande till patienten och som 
professionell vårdare är närvaro i mötet med patienten en förutsättning för att lindra 
lidandet. Under vistelsen på akutmottagningen är även trygghet en viktig aspekt i 
relation till lidande och välbefinnande. Lidande påverkar en människas grundtrygghet. 
Genom närhet till andra kan känslan av trygghet infinna sig (ibid). Otrygghet kan ses i 
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relation till vårdlidande. Människan är beroende av att interagera med andra och här är 
patienten i behov av kontakt med den vårdande personalen. När patienten blir delaktig i 
vården skapar det möjligheten att öka välbefinnande och hälsa (ibid). Bra vård kan ges 
om sjuksköterskan hittar rätt balans mellan närhet och distans till patienten. Närheten 
ger möjlighet att lyssna och observera patienten. Under tiden för distans så finns 
möjligheten att se processer (Wiklund, 2003) exempelvis observera provsvar, interagera 
med övrig personal, men även att ha möjlighet att ta hand om andra patienter. Efter 
läkarbedömning tas beslut om patienten ska läggas in eller inte, det kan vara allt från att 
patienten läggs in för intensivvård till det att patienten får gå hem, samt vilka 
medicinska behov som finns såsom smärtlindring. Oavsett hur lång tid patienten är på 
akutmottagningen pågår vård från ankomst till hemgång eller inläggning. Vårdpersonal 
behöver därför lyssna till patienterna och ta del av deras berättelser för att kunna ge 
kvalitativ vård med delaktiga patienter. 
 
3 Problembeskrivning  
 
Bröstsmärta är en av de vanligaste orsakerna till kontakt med akutsjukvården och 
dessutom är det en ständigt ökande patientgrupp. Akutsjukvård med hög kvalité för 
patienter med bröstsmärta påverkar därför många människor. Patientens första kontakt 
med akutsjukvården är ofta i mötet med sjuksköterskan. Här sker en bedömning utifrån 
ett förutbestämt system för att underlätta för sjuksköterskan. Men samtidigt prioriteras 
arbetsuppgifter som är mätbara, då det finns krav på en effektiv vård, vilket kan försvåra 
bemötandet och omhändertagandet. Systemet är därmed gjort för underlätta 
bedömningar, men patienterna kan uppleva ett sämre bemötande till följd av 
förutsättningarna som finns.   
 
Bröstsmärta kan bero på många olika bakomliggande orsaker, men för patienten gör det 
oftast ingen skillnad utan det kopplas ihop med att det är fel på hjärtat. Smärtor i bröstet 
upplevs på många olika sätt och kan vara skrämmande för patienten. Sjuksköterskan gör 
en samlad bedömning av patientens fysiska tillstånd och utifrån detta tas beslut om 
eventuell smärtlindring och behandling. Forskning visar att patienters förväntningar på 
smärtlindring är höga oavsett orsak till smärtan, men dessvärre blir dessa förväntningar 
sällan uppfyllda. Smärtlindringen innebär att läkemedel av någon form ges. Även 
alternativ smärtlindring som exempelvis fysisk kontakt har vid studier beskrivits varit 
till hjälp för patienten.    
 
Genom god smärtlindring kan sjuksköterskan lindra patientens lidande och dessutom är 
smärtlindring av god kvalité viktigt ur ett medicinskt perspektiv. Om patienten blir 
smärtfri eller inte är starkt sammankopplat med hur nöjd patienten är på 
akutmottagningen. Vi vill därför ta reda på hur patienterna upplever vården när de 
kommer till akutmottagningen med bröstsmärta. 
 
4 Syfte 
 
Att beskriva patienters upplevelser av bröstsmärta och smärtlindring i samband med 
vården på akutmottagningen. 
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5 Metod 
 
5.1 Design och kontext 
För att genomföra denna studie har en kvalitativ metod med deskriptiv design använts. 
Den kvalitativa metoden syftar till att skildra och tydliggöra det fenomen som 
undersöks (Dahlberg, 1997) och att genom designen beskriva det aktuella fenomenet  
(Rosberg, 2012).  
 
Studien genomfördes på ett medelstort sjukhus i södra Sverige. Antalet läkarbesök på 
akutmottagningen under 2015 var totalt 31 831. Under 2015 var det 2831 patienter som 
fick kontaktorsak bröstsmärta enligt RETTS triagesystem som sjuksköterskan använde 
sig av på den aktuella akutmottagningen. Triageringen består av fyra kategorier där var 
och en synliggörs genom tilldelning av en färg. Röd innebär att läkare ska undersöka 
patienten omedelbart och ges således till de patienter som klassificeras som livshotande. 
Vid röd färgkod bör patienten vara uppkopplad på monitor och ha en sjuksköterska vid 
sin sida fram till dess att den första behandlingen och bedömningen är gjord eller när 
patienten kan triageras till en lägre nivå. Orange innebär potentiellt livshot med snar 
bedömning från läkaren, sjuksköterskan behöver inte nödvändigtvis stanna hos 
patienten, utan kan därför ansvara för flera orangea patienter samtidigt. De patienter 
som tilldelas gul färgkod klassificeras som ”ej livshot” och kan vänta tills patienter med 
högre prioriterings färg är handlagda. Den lägsta prioriteringen är grön och patienter 
med denna färgkod har ett behov av vård inom rimlig tid och kan utan uppenbar 
medicinsk risk vänta (Widgren, 2012). Fördelningen av antalet patienter med 
bröstsmärta per färg på akutmottagningen där studien genomfördes var 62 röda, 492 
orangea, 2134 gula och 143 gröna. Utöver detta kan vi även se att 1386 patienter med 
bröstsmärta kom med ambulans till akutmottagningen.  
 
Smärtidentifiering ses enligt RETTS som en särskild rutin då smärta inte ingår som ett 
kriterium för prioritering. Vidare ska smärta behandlas medicinskt om inte 
kontraindikation föreligger eller behandlingen utgör en grund för att patienten ska 
prioriteras högre (Widgren, 2012).  
 
Det finns lokala riktlinjer inom akutsjukvården angående smärtlindring för patienter 
med bröstsmärta vid det sjukhus där studien genomfördes. Det är i första hand 
nitrolingualspray och morfin som är aktuellt att ge som sjuksköterska utan föregående 
läkarordination. Enligt det lokala pm:et för ambulanssjukvården ska patienterna i första 
hand smärtlindras med nitrolingualspray och vid fortsatta smärtor intravenöst morfin. I 
akutmottagningens pm anges däremot att samma läkemedel kan bli aktuella före 
läkarordination. Skillnaden är att ambulansverksamheten har tydligare riktlinjer att 
smärtlindring ska ges. 
 
5.2 Urval 
Inklusionskriterier för studien var att patienten skulle ha bröstsmärta som kontaktorsak 
med akutsjukvården och kommit gåendes eller via ambulans. Patienten skulle varit 
inlagd på akutvårdsavdelningen, medicinavdelning för hjärtpatienter eller 
hjärtintensivavdelningen. Patienterna skulle kunna uttrycka sig adekvat inom det 
svenska språket. Exklusionskriterier var de patienter som gick hem direkt från 
akutmottagningen eller blev inlagda på annan avdelning.  
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Vi använde oss av ett strategiskt urval vilket innebär att patienterna väljs ut för att på 
bästa sätt få in underlag till analysen för det syfte som finns i studien. Det önskades 
variationsbredd vad gäller erfarenheter, ålder och kön för att på så vis skapa möjlighet 
att kunna ge en rikare beskrivning av fenomenet som undersöktes (Henricson & 
Billhult, 2012). Ledningsansvarig sjuksköterska på akutvårdsavdelningen, 
medicinavdelningen för hjärtpatienter och hjärtintensivavdelningen fick skriftliga och 
muntliga instruktioner (bilaga B) om antalet patienter som önskades och vilka kriterier 
som skulle uppfyllas. Sjuksköterskan delade sedan ut den skriftliga informationen och 
förfrågan om studien till dessa patienter, i samband med utskrivning till hemmet. Om 
patienten ville delta i studien lämnades ett muntligt godkännande om att författarna fick 
kontakta patienten via telefon i nära anslutning till utskrivning för att bestämma tid och 
plats för intervjun. Författarna hade daglig kontakt med de ledningsansvariga 
sjuksköterskorna för att se till att antalet patienter som blev delaktiga i studien blev det 
önskade antalet och motsvarade kriterierna för deltagandet i studien. I första kontakten 
mellan författarna och patienterna säkerställdes det att inklusions- och 
exklusionskriterierna uppfylldes. 
 
I denna studie deltog elva patienter. Till en början tackade 15 patienter ja till att bli 
kontaktade efter utskrivning. Tre stycken fick vi inte kontakt med och en patient 
avböjde i efterhand. Av de elva som deltog var nio inneliggandes på 
akutvårdsavdelningen och två på hjärtintensivavdelningen. Åtta patienter kom till 
akutmottagning med ambulans och tre kom gåendes. Vidare var tre kvinnor och åtta 
män i varierande åldrar. Intervjuerna genomfördes inom fyra dagar efter utskrivning 
från sjukhuset. Patienterna fick själva välja vart intervjuerna skulle genomföras. Två av 
intervjuerna genomfördes via telefon, resterande del genomfördes i patienternas hem.  
 
5.3 Datainsamling 
Med studiens syfte som utgångspunkt valdes intervju som datainsamlingsmetod. En 
kvalitativ forskningsintervju utfördes enskilt där fokus låg på mötet mellan intervjuaren 
och deltagaren. Intervjun gav möjlighet för patienten att berätta om sin syn på en 
situation som kunde uttryckas med egna ord (Danielsson, 2012a).  
 
Genom en semistrukturerad intervju hade vi som författare möjlighet att styra intervjun 
så de områden vi hade intresse av blev belysta. En intervjuguide (bilaga C) skrevs för 
att vara säker på att de områden som ämnades undersökas blev beskrivna. Frågor 
utformades för att patienten skulle kunna prata fritt om ämnet (Polit & Beck, 2012).  
 
Längden på intervjuerna var mellan 30 och 70 minuter. Varje intervju genomfördes 
enskilt av en av författarna. När inspelningen av intervjun var avslutad så var det viktigt 
att vi som författare försäkrades oss om att patienten inte ville prata mer. Vi erbjöd att 
vara kvar och lyssna till dess att patienten kände sig nöjd. Inspelningarna spelades in 
och sparades på en lösenordskyddad Iphone och Ipad. Det utskrivna materialet 
förvarades inlåst hos författarna till dess att studien publiceras för att sedan raderas. 
Intervjuerna skrevs ut avidentifierade. Personer och platser som nämndes i intervjuerna 
skrevs ut med X. Eventuella citat i resultatet skrevs på ett sätt så att de inte kan kopplas 
till en specifik person men ändå så att det som sagts stämmer med verkligheten. Endast 
författarna och handledaren hade tillgång till material et. Resultatet presenterades 
avidentifierat så ingen som läser studieresultatet kunde veta vilka som deltagit. 
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5.4 Analys 
Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats användes som teknik vid analys av 
det insamlade datamaterialet (Lundman & Hällgren Graneheim , 2012). Induktiv ansats 
innebär att utgå från patienternas erfarenheter utifrån det fenomen som undersöks 
(Henricsson & Billhult, 2012). Metoden fokuserar på beskrivning och tolkning av 
texter. Variationer beskrivs genom att finna skillnader och likheter i texten, vilka sedan 
presenteras som kategorier och teman i resultatet. Texten tolkas manifest för att 
beskriva det synliga och uppenbara och latent för att finna underliggande mening och 
djup (Graneheim & Lundman, 2003).  
 
Analysen utfördes med studiens syfte i fokus. Först skapades en analysenhet som 
utgjorde den transkriberade intervjun i sin helhet. Transkriberingarna utfördes i nära 
anslutning till intervjuerna så en ordagrann skriven text fanns att arbeta med	där även 
pauser och känsloyttringar togs med (Kristensson, 2014). Författarna läste igenom 
samtliga analysenheter enskilt, på så vis kunde en helhetsbild skapas och därmed fick vi 
en övergripande känsla av vad varje analysenheten handlade om. Meningsbärande 
enheter bildades av båda författarna på samtliga analysenheter. En meningsbärande 
enhet utgör en del av analysenheten som innehåller den viktiga delen av texten utifrån 
studiens syfte (Graneheim & Lundman, 2003). Sedan diskuterades alla meningsbärande 
enheter så vi hade en gemensam syn på materialet. De meningsbärande enheterna 
delades upp och kondenserades, vilket innebär att de kortades ner ytterligare men, 
bibehåller det centrala i varje enhet (ibid). Gemensamt gav sedan författarna detta 
material koder, vilka utgörs av en sammanfattning bestående av enstaka ord, en etikett 
på den meningsbärande enheten (Kristensson, 2014). Koder som var lika till innehållet 
bildade subkategorier och var till en början 19 till antalet. Dessa jämnfördes angående 
likheter och skillnader och blev sedan tio subkategorier. Av dessa bildades fem 
kategorier. Strävan var sedan att tolka kategorierna latent och två teman formulerades 
vilka kunde ses som det genomgående och bakomliggande för hela det utskrivna 
materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Danielsson, 2012b; Kristensson,  
2014).  
 
5.5 Etik  
Studiens etiska aspekter utgick från Helsingforsdeklarationens fyra principer (World 
Medical Association, 2013).  
 
I enlighet med nyttoprincipen har studiens nytta värderats och ansågs vara stor och 
motiverade att intervjuer genomfördes (ibid). I framtiden var ett underliggande mål med 
studien att utveckla akutsjukvården och vara till nytta för patienten. När patienten blir 
lyssnad till och får berätta om sina upplevelser får patienten möjlighet att reflektera över 
sin situation vilket ofta upplevs som positivt (Dahlberg, 1997).  
 
Patienterna erhöll också muntlig och skriftlig information. Den skriftliga informationen 
(bilaga A) diskuteras mellan patienten och en av författarna innan intervjun 
genomfördes. Därefter lämnades det skriftliga samtycket till deltagandet i studien. 
Förutom av två patienter som gav sitt muntliga samtycke till deltagadet i studien i 
samband med telefonintervjuerna. Utifrån autonomiprincipen var studien frivillig och 
patienterna kunde när som helst avsluta sitt deltagande utan att ange orsak (World 
Medical Association, 2013). 
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Inte skada-principen tillgodosågs genom att berörda verksamhetschefer gav ett skriftligt 
tillstånd till studien efter muntlig och skriftlig information (bilaga D). Hanteringen av 
arbetsmaterialet skedde på korrekt sätt i förhållande till konfidentialitet (ibid). En etisk 
rådgivning genomfördes för en extern bedömning av arbetets etiska aspekter (diarie nr 
EPK 322-2016) för att minimera risken för skada. 
 
Patienterna som deltog i studien behandlades likvärdigt genom att de gavs samma 
information och förutsättningar för deltagandet i studien i enlighet med 
rättviseprincipen (ibid).  
 
6 Resultat 
 
Två teman framkom vilka var hjärta är liv och att lämna över sig till vården. Hjärta är 
liv handlade om hur bröstsmärta ger medvetenhet om kroppen och hur smärtan skapade 
oro. Att lämna över sig till vården innebar att lita på personalen, att vänta och att känna 
trygghet.  
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6.1 Bröstsmärta ger medvetenhet om kroppen 
 
6.1.1 Smärtupplevelsen förändras över tid 
Själva smärtupplevelsen beskrevs tydligt utifrån första symtom och under den forsatta 
tiden på akutmottagningen förändrades symtomen och upplevelsen av smärta. 
Smärtupplevelsen varierade under tiden inom vården. Upplevelsen av bröstsmärta på 
akuten beskrevs med olika symtom. ”Det var något som kramade bröstet va” var en 
beskrivning som var tydlig och konkret. Sedan hade patienter även mer diffusa symtom. 
Symtom som att vara trött och utmattad, ha domningar i handen, stickningar i bröstet 
eller vara darrig och yr var beskrivningar som uppkom. ”Ingen bröstsmärta eller så, 
men ett obehag”. Så skillnader fanns mellan patienterna vilket visade på variationer i 
upplevelsen av smärtan. Det framkom även att patienterna upplevde förändringar av 
smärtan under vårdtillfället.  ”Det släppte, börjte det släppa mer och mer”. Frånvaro av 
symtom gav även en känsla av lugn och skapade trygghet. ”Det börjar gå tillbaka och 
då var det, då tyckte jag, kände lite tryggare om jag säger”. Smärtan kunde komma och 
gå men beskrevs också förbättras succesivt. Det framkom variationer för samma patient 
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under vårdtiden på akutmottagningen, men även variationer mellan patienterna. Smärtan 
beskrevs också som helt frånvarande på akutmottagningen.  
 
6.1.2 Behov av smärtlindring 
Smärtlindring hade en viktig betydelse då symtom kunde förändras till det bättre. De 
som fick medicinsk smärtlindring upplevde sig lugnare, symtomen lindrades eller 
smärtan försvann helt. När smärtlindring gavs var det i hemmet, i ambulansen eller på 
akutmottagningen. ”Så fick jag ju morfin och så här va så det började lätta”. Det fanns 
även funderingar om att smärta i bröstet inte kunde behandlas.”Jag har nog inte tänkt 
på att man kan ta smärtlindring  för smärta i bröstet så heller”. Det framkom också att 
patienter som upplevde bröstsmärta inte fick någon smärtlindring, att personal inte 
frågade eller tyckte att det behövdes.  
 
6.2 Bröstsmärta skapar oro 
 
6.2.1 Rädsla 
Det framkom många tankar som skapade rädsla hos patienterna i samband med 
bröstsmärta.”Är en svår tanke egentligen det här med att det skulle vara något med 
hjärtat”. Dessa tankar kom i samband med debuten av smärtan och beskrevs vara svåra. 
Tankarna var funderingar som hade med oro för livet och sin framtida existens att göra. 
”Jag har aldrig upplevt det att det har varit så ont som jag hade då, då var det nästan 
så att jag, jaha, ja, tack och adjö”. Uttrycksord som rädsla och oro användes för att 
beskriva känslorna vid bröstsmärta. Patienterna uttryckte oro för att det skulle vara 
något allvarligt så som hjärtinfarkt, vilket i sin tur upplevdes ångestladdat. Tankar och 
oro kunde finnas trots att det inte syntes utåt, genom att en fasad hölls uppe. Rädslan 
minskade eller var helt borta när smärtan och symtomen försvann. Rädsla och oro 
kunde också finnas kvar under hela vårdtiden på akutmottagningen eller tills dess 
besked gavs om vad symtomen berodde på.    
 
6.2.2 Ovisshet 
Känslan av att inte veta vad som är fel, en ovisshet, om vad det var som orsakade 
bröstsmärtan skapade oro. ”Jag ville nog veta vad det var för någonting så det inte var 
något”. Här handlade det om ovissheten om vad det var som var fel med sin egna 
kropp, en frustration att inte veta vad det var som var fel. Tankar uppkom inför 
ovissheten för vad som praktiskt skulle hända under vårdtillfället, men även över hur 
lång väntan skulle bli när akutmottagningen var högt belastad. ”Var väl lite oroligt när 
ambulansen kom men man visste inte vad man skulle råka ut för där nere”. Ovissheten 
om vad som skulle hända vid kontakt med akutsjukvården kunde vara väldigt påtaglig. 
Samtidigt fanns upplevelsen om att det inte spelade någon roll vad som hände där 
ovisshet inte utgjorde något problem. Upplevelsen var då att ta reda på vad som var fel 
och söka förståelse för sina symtom.  
 
6.3 Att lita på personalen 
 
6.3.1 Ett förtroendefullt första möte 
Det första mötet var viktigt för patienterna för att skapa tillit till personalen. Första 
mötet kännetecknades av att bli snabbt och väl omhändertagen, undersökt och de kände 
då tillit till personalen. ”Allting gick väldigt fort. Så att det kändes bra redan där. Att 
jag var omhändertagen”. Den första kontakten med ambulanssjuksköterskan var 
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positiv. Sjuksköterskan beskrevs som professionell och det snabba arbetssättet gav ett 
bra första intryck. Sedan var samtalet som skedde under vårdtiden i ambulansen 
uppskattad där det gjorde att patienten snabbt kände sig bättre. Genom en lugn atmosfär 
och samtal med lugn personal beskrev patienterna hur de kunde slappna av och skingra 
sina tankar. Även i första kontakten med sjuksköterskan på akutmottagningen beskrevs 
dessa upplevelser. Vidare beskrev patienterna att bara genom vetskapen om att vara på 
rätt plats gjorde att det kändes säkert. “Tycker jag slappnade av ganska mycket när jag 
väl kom in dit. Då känner man att man är på en säker plats”. Här fanns det även en 
trygghet i att vid bröstsmärta snabbt få bli omhändertagen och komma in till 
sjuksköterskan. 
 
6.3.2 Professionellt bemötande 
Genomgående i studien var att det vid möten, under hela vårdtiden på 
akutmottagningen, fanns en upplevelse av ett professionellt bemötande från personal 
som var väl lämpade för sina uppgifter. Även detta skapade en känsla av att kunna lita 
på personalen. Ett gott bemötande beskrevs som att personalen var intresserad av 
patienten. Personalen upplevdes professionella, lugna, trygga och vänliga. ”Det hände 
rätt mycket omkring mig, att de var duktiga, de var snabba, dom var trygga och det 
hjälpte ju mig, väldigt mycket”. Bemötande beskrevs även som en väldigt viktig del då 
det fungerade lugnande för patienterna. ”Då lugnade dom mig så här. Dom anpassade 
sig efter mig”. Det professionella bemötande handlade även om att rätt frågor blev 
ställda från personalen, men också att få svar på de frågor som uppkom, när på dygnet 
det än var. Samtidigt beskrevs mötet vara ett samarbete mellan personal och patient. Det 
framkom svårigheter att förstå när fackspråk användes. Det fanns även en önskan om att 
personalen skulle använda sig av lite humor då glädje smittar av sig.  
 
6.4 Att vänta 
 
6.4.1 Ensamhet 
Att vara ensam och vänta under vårdtiden skapade olustkänslor och upplevdes som 
jobbigt. ”Då satt man ju där ensam till slut och övergiven”. Detta kunde skapa både oro 
och ge negativa tankar. Ensamheten fanns på olika ställen på akutmottagningen och 
beskrevs som påtaglig. Det kunde vara i väntrummet eller på ett eget 
undersökningsrum. Känslan av ensamhet kunde även komma efter att patienten blivit 
överlämnad av ambulanssjuksköterskan. ”Vad som hände var ju att jag blev ensam där 
va i jämförelse med ambulansen”. Så från att en sjuksköterska varit vid patientens sida 
till att få vara på akutmottagningen kunde ge känslan av ensamhet. Det hade således 
mer med den individuella känslan än vilken plats på akuten patienterna befann sig. Det 
uttrycktes även av de som hade anhöriga med sig att det var skönt att slippa behöva vara 
ensam. Att ha någon att prata med gjorde att väntan inte blev lika påtaglig och tiden 
gick fortare. Det fanns även patienter som inte hade något emot att vara ensamma. 
 
Upplevelsen av att vänta påverkades mer av olika faktorer och hade inget direkt 
förhållande till hur lång tid det tog på akutmottagningen. Väntan beskrevs som lång och 
dryg med många patienter som var i behov av vård, men samtidigt var detta något som 
patienterna hade förståelse för. ”Lång väntan, men det var mycket folk ändå, så det får 
man ha överseende med”. Väntan kunde underlättas genom mindre ensamhet och det 
fanns en tydlig beskrivning av att när symtomen försvann blev det lättare att vänta. 
Väntetid skapade även funderingar och tankar hos patienterna om ineffektiva arbetssätt, 
med frågor kring tidsåtgång och önskan om mer personal. ”Man ser ju det då att man 
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använder ju inte alltid tiden som man borde”. Detta kunde ge känslor som att man var 
där i onödan och ta en plats för någon som behövde den mer.    
 
6.4.2 Viktigt med tillsyn 
Hur mycket tillsyn patienterna fick och hur ofta smärtan utvärderades påverkade den 
väntan patienterna uttryckte. Patienter beskrev det som att de önskade mer tillsyn. 
”Skulle nog velat bli mer till tittad lite mer, det visste de inte om. Att jag egentligen inte 
hade ont längre”. Även det motsatta uttrycktes av patienterna, att upplevelsen av 
tillsynen och utvärderingen var bra. ”Det kollades ju hela tiden. Hur den, hur den 
fortskred och den klingade ju av”. Patienterna beskrev även möjligheten att kunna 
larma som viktig, att trycka på knappen, när inte tillsyn eller utvärdering skedde.  
 
6.5 Att känna trygghet 
 
6.5.1 Betydelsefullt med närhet 
Närhet beskrevs som viktigt i relation till trygghet. Patienterna beskrev hur de blev 
trygga bara av att vara i ambulansen eller på akutmottagningen. Trygghet upplevdes när 
de blev omhändertagna av vårdpersonalen både genom undersökningar och samtal. 
Patienterna beskrev också att bara vara omgiven av vårdpersonal och möjlighet att ta 
kontakt med personalen ökade känslan av trygghet. ”Man hade blivit omhändertagen 
och ska bli undersökt och kollad och så, så det känns ju en trygghet i sig där va, att man 
är där”.  Men det behövde inte vara just vårdpersonal som var närvarande, närvaro av 
anhörig skapade också känslan av trygghet. När det inte fanns någon anhörig med 
kunde tiden mellan kontakten med vårdpersonal upplevas som otrygg. När sedan ny 
kontakt med personal kom återvände tryggheten. Det fanns uttryck för att patienter inte 
träffade samma personal vid två tillfällen utan att det var nya personer vid varje kontakt 
vilket upplevdes som mindre tryggt. Ett lugnt arbetssätt hos personalen gav en lugn 
atmosfär på akutmottagningen, vilket var viktigt. Lugnet spred sig över till patienten 
och gav trygghet.  
 
6.5.2 Viktigt med lugnande besked 
Patienter beskrev även trygghet i när de fick besked som var lugnande. Att få svar på 
prover och undersökningar var lugnande upplevde patienterna. ”Då sa han att 
provsvaren såg bra ut så det var lugnande”. Trygghet och lugn genom läkarsamtal, 
men även genom fungerande teknik och välfungerande rutiner i vårdkedjan. ”Så där 
långt var allt kristallklart så att säga, jag kände mig lugn”. Så information och 
tydlighet om vad som skulle ske skapade också trygghet. 
 
7 Diskussion 
 
7.1 Metoddiskussion 
I kvalitativa studier kan begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet användas i 
relation till hur trovärdig studien är. Trovärdigheten syftar till studiens praktiska 
genomförande och innefattar hur väl datainsamling, analys, resultat och slutsatser är 
beskrivna och genomförda (Graneheim & Lundman, 2003).  
 
Författarnas förförståelse omfattar den kunskap, tankar och åsikter som finns om det 
fenomen som ska undersökas (Dalen, 2015). Författarnas förförståelse diskuterades och 
medvetandegjordes under studien och i mötet med patienterna hade vi med oss denna 
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förförståelse för att på bästa sätt kunna förstå och sätta oss in i patienternas upplevelser 
och berättelser. Dahlberg (1997) menar dock att förförståelsen kan utgöra ett hinder för 
öppenhet inför det fenomen som undersöks. I denna studien bedöms förförståelsen vara 
till nytta utifrån syftet. 
 
Om intervjuerna hade skett på sjukhuset så finns möjligheten att ett annat resultat hade 
presenterats. Yngre patienter som är aktiva med jobb och familj kan uppleva att de inte 
har tid eller möjlighet att delta utifrån sin livssituation. Det bortfall som till följd av att 
patienter inte var kontaktbara efter vårdtiden hade försvunnit. Därmed skulle det ges en 
bättre möjlighet att få ökad variationsbredd på deltagarna i studien. Dahlberg (1997) 
betonar dock tryggheten i att bli intervjuad i sitt egna hem där miljön är välbekant, men 
beror givetvis på varje situation. Kristensson (2014) menar att intervjun ska genomföras 
där patienten själv får välja plats vilket patienterna i denna studie har gjort.  
 
Intervjufrågor utformades utifrån studiens syfte, för att få viss struktur på intervjun men 
också för att ringa in patientens upplevelse om vården på akutmottagningen. Under 
intervjun är det författarens uppgift att hjälpa patienten att klargöra erfarenheter och 
upplevelser genom att uppmana patienten att berätta mera eller genom förtydligande 
(Dahlberg, 1997). Intervjufrågorna hjälpte oss som författare genom att hålla fokus och 
ökade studiens giltighet. I den akutella studien genomfördes intervjuerna enskilt. För att 
öka trovärdigheten i studien kan båda författarna vara med vid samtliga intervjuer så 
båda får en gemensam känsla för helheten. Dock kan patienten känna sig i underläge när 
det är två eller flera som är med vid varje intervjutillfälle (ibid). Härmed valdes att 
utföra intervjuerna enskilt.  
 
När intervjuer spelas in minskar risken att information går förlorad (Kristensson, 2014). 
Intervjuerna spelades in så att intervjupersonen kunde lägga sitt fulla fokus och gavs 
möjlighet att reflektera över det patienten berättade. Inspelningarna skedde på iPhone 
och iPad, alla av god kvalité vilket underlättade transkribering och ökade studiens 
tillförlitlighet.  
 
Trovärdigheten ökar när inspelat material skrivs ut ordagrant utan tolkning (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Studiens inspelade intervjuer skrevs ut i nära anslutning till 
intervjutillfället. En ordagrann transkribering ger möjlighet för intervjupersonen att 
reflektera och förbättra intervjutekniken inför nästkommande intervju (Kristensson, 
2014). Patienter rekryterades allt eftersom vilket gjorde det möjligt att utveckla 
intervjutekniken inför varje ny intervju. Tiden för studien var begränsad vilket 
förhindrade möjligheten att påverka variationsbredden. Nya dimensioner till arbetet 
kunde ha tillförts genom att intervjua patienter med olika etnicitet, dock har det i denna 
studien inte funnits möjlighet att bekosta tolksamtal, varför detta var skrivet som ett 
inklusionskriterium.  
 
En väl genomförd intervju ligger till grund för analysunderlag av hög kvalité som 
därmed kan bidra till ett trovärdigt resultat. Tillit och trygghet är aspekter som påverkar 
patienterna att berätta om sina upplevelser varför det inte är helt orimligt att anta att 
olika svar ges till olika intervjuare. När intervjuaren inte är medveten om sin 
intervjuteknik och frågor ställs ledande kommer frågorna oavsiktligt påverka svaren. 
Ledande frågor måste dock inte minska tillförlitligheten utan istället öka den för att 
säkerställa det som är sagt (Kvale & Brinkmann, 2014). I frågor som ställts under 
intervjuerna eftersträvade författarna öppenhet även om ledande frågor också ställdes, 
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för att tolka och bekräfta det som sagts. Om fler intervjuer genomförs kan en bättre 
teknik användas av intervjupersonen (Kristensson, 2014). Vi som intervjupersoner hade 
liten eller ingen erfarenhet av att genomföra intervjuer varför detta kunde påverka 
studiens giltighet och därmed trovärdighet.  
 
Analysen genomfördes både individuellt och gemensamt och kvalitetssäkrade därför 
studiens resultat och ökade därmed tillförlitligheten. Hela analysen var gemensamt 
framtagen och diskuterad. Handledaren hjälpte till att granska och kontrollera 
resultatbeskrivningen. Detta förfarande benämns triangulering enligt Kristensson (2014) 
och bidrar till ökad tillförlitlighet. Förförståelse visade sig vara viktig i framförallt 
analysen av datamaterialet för att avgränsa det patienten tog upp om just 
akutmottagningen, då det var viktigt att veta vart i processen patienten befann sig för att 
på så vis har möjlighet att ringa in patienternas upplevelser under tiden på 
akutmottagningen.  
 
Resultatet skulle kunna vara överförbart till akutmottagningar med liknande 
organisation då vården genomförs på liknande sätt. Det var första mötet som var viktigt 
för patienterna i studien och resultatet kan överföras till akutmottagningar med samma 
organisatoriska möjligheter. Upplevelsen av att ha bröstsmärta är samma oavsett var 
patienten bor och vi bedömmer att det som framkommer i resultatet är viktiga delar för 
alla. Därför tror vi resultatet kan vara överförbart till andra akutmottagningar. 
Däremot skulle samma studie kunna ge ett annat resultat om den genomförs på en 
akutmottagning som har ett annat sätt att ta emot patienter.  Ett väl beskrivet resultat 
med genomgående teman och passande citat ökar också möjligheten till överförbarhet 
då läsaren ges möjlighet att själv tolka (Graneheim & Lundman, 2003).  
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
Studien visade att patienterna blev medvetna om sin kropp i samband med bröstsmärta 
och kopplade ihop detta med oroskänslor vilka beskrevs som rädsla och ovisshet och 
därmed bildades första temat i studien som benämns hjärta är liv. Det andra temat 
handlade om hur patienterna lämnade över sig till vården och att de kunde lita på 
personalen genom ett förtroendefullt första möte och professionellt bemötande. 
Patienterna kände trygghet genom närhet och lugnande besked, trots väntan och 
ensamhet. Resultatet delades in i kategorier och subkategorier för att visa på skillnader 
och likheter i patienternas upplevelser. Men innan kategorierna diskuteras vill vi lyfta 
fram helheten. Det gemensamma i samtliga intervjuer var att patienterna hade en tydlig 
bild om vad som hände innan kontakten med akutsjukvården. Under tiden på 
akutmottagningen visade det sig sedan vara en mer komplex upplevelse med många 
olika komponenter där samtliga påverkade varandra. Även om det i studien framkom ett 
visst missnöje så var upplevelsen av vården på akutmottagningen positiv. Det är med 
detta vi menar att helheten har en stor betydelse. Genom att vara uppmärksam för 
samtliga delar i förståelsen för hur patienter med bröstsmärta upplever vården på 
akutmottagningen kan vi vara väl förberedda för att kunna ge god vård. Människan ska 
ses som en helhet där vårdandets idé och övergripande mål handlar om att stärka och 
stödja hälsa (Dahlberg, et al., 2003) och lindra effekter av sjukdom och annat lidande 
(Dahlberg & Segersten, 2010). Att förstå patienten som en helhet, innebär att förstå och 
möta patienten med både ett vårdvetenskapligt perspektiv och med medicinsk kunskap. 
Som personal behöver vi ha kunskap om delarna för att kunna anpassa vården för varje 
patient utifrån de personliga behoven. När vårdpersonal bara har den medicinska 
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kunskapen i tankarna så förbises patienter som egentligen behöver närhet för att uppleva 
bra vård. Likväl att kunskapen om smärta och smärtlindring är viktig för att kunna 
minska den oro som finns när det gör ont. Vårdpersonalen behöver kunna se och förstå 
delarna för att ge patienten helheten, vilket är det som behövs. 
 
Patienter i denna studie beskrev sin bröstsmärta och sitt obehag på flera olika sätt samt 
att smärtupplevelsen förändrades över tid. Smärta beskrivs som mångdimensionell 
(Linton, 2013), men även som en egen individuell upplevelse (Gerlock et al., 2005). Det 
kan uppfattas som en självklarhet, men det är ändå viktigt att detta lyfts fram. Resultatet 
i studien visade på att smärta upplevs på olika sätt och flera symtom kan finnas 
samtidigt. För patienterna behöver inte smärtan vara det som är viktigast. Eftersom den 
subjektiva kroppen är fysisk, psykisk och existentiell påverkas även tankar (Dahlberg et 
al., 2003). I vår studie uttryckte patienterna rädsla och ovisshet. Detta kan förklaras 
genom att när smärtsignaler kommer till hjärnan så skickas de samtidigt ut till flera 
delar av hjärnan såsom centrum för smärta, känslor och beteende. Kroppen kan helt 
enkelt inte särskilja de olika delarna (Linton, 2013). Därför kan signaler som initialt är 
smärtsignaler skapa känslor och existentiella funderingar som uttrycktes av patienterna i 
denna studie. Det finns således en fysiologisk förklaring till att bröstsmärta kan skapa 
tankar och oroskänslor där rädsla och ovisshet finns med. Denna kunskap är viktig att 
ha med sig i vården av patienter med bröstsmärta. Smärta som inte behandlas kan ge 
mycket tankar och omvänt kan tankar vara ett symtom på en bakomliggande smärta. 
Enligt Johnson et al. (2008)  framkommer det att patienterna uppskattar när 
vårdpersonalen är säkra och lugna vilket minskar rädslor som kan uppkomma. 
Forskning visar också på att patienterna känner sig säkra när de blir omhändertagna, 
men samtidigt har de en känsla av osäkerhet då sjuksköterskan inte tar patientens 
subjektiva upplevelse som tankar och känslor på allvar (Elmqvist, Fridlund, Ekebergh, 
2011a).  
 
I studien uttryckte patienterna att de hade bröstsmärta men inte blev smärtlindrade. Vad 
kan det då finnas för förklaringar till detta. Gulbrandsen och Stubberud (2009) menar att 
sjuksköterskors attityd till patienter med smärta är negativ. Här syftas inte specifikt till 
bröstsmärta utan även andra smärttillstånd. Sjuksköterskan bildar sig en egen 
uppfattning om patientens smärttillstånd och tar i mindre grad patientens subjektiva 
upplevelse av smärtan i beaktande. Sjuksköterskan på akutmottagningen jobbar i en 
komplex miljö med många faktorer som påverkar vården. Ett flertal arbetsuppgifter som 
behöver ske samtidigt, många patienter och kanske även osäkerhet i vissa uppgifter är 
exempel på faktorer som gör att tiden till varje patient minskar. Akutsjukvården idag 
innebär att arbeta effektivt där uppgifter ständigt prioriteras. Detta minskar tiden som 
spenderas med varje enskild patient (Almerud Östberg & Nordgren, 2012). Dessutom 
sätts patientens subjektiva upplevelser om sig själv och sin egen expertis åt sidan då 
vårdpersonal genom sin professionella kunskap lätt antar en hållning som experter. På 
så vis kommer patientperspektivet i skymundan och den medicinska hållningen 
förstärks (Dahlberg & Segesten, 2010). Så beroende på vilka attityder som fanns hos 
varje enskild sjuksköterska, men även den rådande arbetsbelastningen på 
akutmottagningen, kan vara förklaringar till de patienter som inte blev smärtlindrade.  
 
Vi har tidigare beskrivit att patienter med smärta oavsett orsak har en förväntan att bli 
smärtlindrade (Iqbal et al., 2012), samt att kvalitén på smärtlindringen är en viktig del i 
hur nöjd patienten är (Shill et al., 2012). Detta stämmer dock inte överens med resultatet 
i denna studie. Det fanns patienter som uppgav att de önskade mer smärtlindring, men 
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ändå var den totala upplevelsen att de var nöjda med vården. Det är spännande att 
fundera på vad som är orsaken till att de var nöjda trots att de upplevde en bristande 
smärtlindring. Vi förmodar att det var andra faktorer som vägde upp och var viktigare 
för patienterna, då de i studien uttryckte andra delar av vårdandet som betydande för 
upplevelsen. Förtroende till vårdpersonalen där det professionella bemötandet och 
närhet var viktiga delar som gjorde patienterna nöjda. Dessa delar var av betydelse 
oavsätt om patienterna blev medicinsk smärtlindrade eller inte. Patienterna kunde därför 
bli nöjda även om inte smärtlindring gavs då andra delar fungerade smärtlindrande och 
kunde på så vis hjälpa patienterna till lindrat lidande.  
 
Det framkom i studien att patienter trodde att smärtlindring inte var möjligt vid 
bröstsmärta. Personalen på akutmottagnignens uppgift är samla information om 
patientens smärta, men även att informera patienter om smärta och smärtlindring, skatta 
smärtan och erbjuda smärtlidnring (Norrbrink, Lund & Lundberg, 2014). Patienten kan 
sedan göra ett eget val om smärtlindrande behandling önskas eller ej. På detta sätt 
skapas delaktighet i vården för att bevara patientens rättigheter, inflytande och 
självbestämmande. Informationen som ges måste framföras med känslighet, patienten 
framför allt har det visat sig viktigt vid existentiell osäkerhet (Dahlberg & Segesten, 
2010).  
 
Utifrån resultatet i studien var det första mötet viktigt för att skapa en förtroendefull 
relation och upplevelsen om bemötandet inom akutsjukvården var professionellt. Den 
första kontakten med sjuksköterskan beskrevs av patienterna som positivt, det kändes 
bra bara av att de blev omhändertagna. Detta gällde oavsett om patienternas första 
kontakt var med ambulanssjuksköterskan eller om de kom in på akutmottagningen för 
ett första möte. Detta resultat stämmer överens med Almerud Östberg och Nordgren 
(2012) som beskriver hur patienter lämnar över sig själva till akutsjukvården utan att 
fundera. Vi tror att detta möjligtvis kunde bero på att patienterna blev beroende av 
vården, men troligen även över att de kände tillit till personalens kunskap och där det 
första förtroendefulla mötet var grunden till trygghet och på så vis kunde det även lindra 
smärtan. Patienter känner sig nämligen ofta trygga med att lämna över ansvaret för sig 
själva till vården (Nyström, 2003). Upplevelsen av oro för bröstsmärtan, som tog sig i 
uttryck genom rädsla och ovisshet, beskrev patienterna att det kändes bra att få vara på 
rätt plats. Patienterna i studien upplevde även att det professionella bemötandet och ett 
förtroendefullt första möte var grunden i en bra vårdrelation. Dahlberg och Segesten 
(2010) menar att det vårdandet mötet och den relation som skapas kommer till genom 
att ta ansvar och vara öppen mot patientens livsvärld. Sjuksköterskan behöver ha ett 
ärligt intresse av att möta andra människor med närvaro och lyhördhet för skapa detta 
möte (Blennberger, 2013). Hur bra bemötandet och samtalet blir har att göra med 
arbetssituationen som råder på akutmottagningen. Känner personalen att det finns bra 
med tid till samtalet så öppnar de upp mer för ett bättre möte. Detta görs genom att både 
verbalt och kroppsligt visa att tiden finns för ett längre möte (Elmqvist, Fridlund & 
Ekebergh, 2011b). Även Möller, Fridlund och Göransson (2009) menar att grunden för 
upplevelsen av den fortsatta vården är det första mötet vilket sker i samband med 
triageringen. Vid det förtroendefulla första mötet och bemötande som kännetecknades 
av professionalism kunde närhet, men också tillit, skapas mellan patient och personal. 
 
Patienterna i studien upplevde att närhet var en av grunderna för att kunna känna 
trygghet. I Ekwalls (2013) studie framkommer vikten av att sjuksköterskan träffar 
patienten under väntetiden på akutmottagningen för att de ska vara nöjda. Patienterna 
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uppskattar att få tid och uppmärksamhet från sjuksköterskan (Johnson, et al., 2008). 
Kontakten kunde utifrån resultatet i studien vara det som patienterna önskade för 
möjligheten att känna trygghet. Att uppleva trygghet är ett grundläggande behov hos oss 
människor (Dahlberg & Segesten, 2010). Så det patienterna strävade efter var att få sitt 
grundläggande behov tillfredsställt. Hur mycket närhet som önskades uttrycktes 
individuellt i studien. Det blir därmed en uppgift för sjuksköterskan att individanpassa 
hur mycket närhet som behövs för varje enkild patient utifrån den subjektiva 
upplevelsen och livssiuationen. I studien framkom det att om anhöriga var med på 
akutmottagningen så upplevde patienterna mindre ensamhet. Att inte behöva vara 
ensam under väntan på akutmottagningen ger möjlighet för patienter att få en känsla av 
trygghet (Elmqvist & Frank, 2015). Trygghet kunde därmed ses som tätt 
sammanhängande med närheten till personalen eller att anhörig fanns med som sällskap 
och stöd. Vidare beskriver Elmqvist och Frank (2015) att känslan av trygghet kan finnas 
bara genom att ha möjlighet att kunna ringa sina anhöriga. I vår studie upplevdes 
möjligheten, för patienterna, att kunna signalera på larmknappen som en form av 
trygghet, en form av indirekt närhet till personalen.  
 
Nyström (2003) beskriver att en egenskap hos sjuksköterskor på akutmottagningen är 
att kunna ge uppmärksamhet till patienter som behöver snabb hjälp. Dessutom så ligger 
fokus på de medicinska uppgifterna före patienters upplevelse (Olofsson, Carlström & 
Bäck-Pettersson, 2012). De som prioriteras högt i triageringen kommer få mer 
uppmärksamhet. För dessa patienter kommer det troligen vara lättare att uppleva närhet 
till personalen vilket kan ge en högre grad av trygghet och därmed en nöjdare patient. 
Lägre prioriterade patienter kan få anstränga sig mer för att skapa närhet  till personalen 
(Elmqvist & Frank, 2012). Dessutom beskriver Elmqvist et al. (2011b) att 
sjuksköterskan på akutmottagningen ständigt gör sig redo för att ta emot nästa kritiska 
patient vilket kan leda till att mindre kritiskt sjuka patienter får mindre vård med ökad 
risk för ensamhet och lidande. 
 
7.3 Slutsatser 
Bröstsmärta gav patienterna medvetenhet om sin egna kropp och upplevelsen 
förändrades över tid för patienterna. Bröstsmärta var tydligt sammankopplat med rädsla 
för vad som ska hända, samt oro över ovisshet om vad smärtan beror på. Patienterna 
beskrev lättnad och trygghet i att få lämna över sig till vården. Det första förtroendefulla 
mötet och ett professionellt bemötande var en viktigt del, där det fanns möjlighet att 
skapa en bra relation mellan patienten och sjuksköterskan som bygger på tillit. Väntan 
är ett välkänt fenomen på akutmottagningar och upplevdes på olika sätt av patienterna i 
studien. Att vänta var sammankopplat med ensamhet. Patienterna beskrev att det var 
betydelsefullt med närhet genom tillsyn eller kontakt med vårdpersonal eller anhörig 
och lugnande besked gav möjlighet att känna trygghet. Vad vårdpersonalen ser och vad 
patienten behöver kan vara olika. Vi menar därför att sjuksköterskans främsta uppgift är 
att vara öppen i mötet med patienterma. Genom att lyssna till deras subjektiva 
uppleverser och ta med hela deras livsvärld. Det borde då finnas möjlighet att bedriva 
en god vård utifrån ett helhetsperspektiv med nöjda patienter.  
 
Genom att lyfta fram resultatet och slutsatserna med kollegor på akutmottagningen kan 
vi öka kunskapen om patienternas upplevelser och medvetandegöra det som är viktigt 
för patienterna och på så sätt förbättra akutsjukvården.  
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7.3.1 Fortsatt forskning 
 
Eftersom mötet och närhet uttrycktes som viktigt i vården vore det intressant att ta reda 
på hur patienter med bröstsmärta som inte kan det svenska språket upplever vården. Det 
kan tänkas att en bra vårdrelation är svårare att skapa i mötet med denna patientgrupp. 
Att göra samma undersökning med patienter som inte kan språket vore intressant i tider 
då antalet personer i samhället som kommer från andra länder ökar. Antalet patienter 
som kommer till akutmottagningen med bröstsmärta med svårigheter att verbalt 
kommunicera borde öka. Ur ett samhällsperspektiv så finns det krav på att vi ska 
bedriva lika vård för alla och då blir det viktigt att veta hur denna patientgrupp upplever 
vården. Sjuksköterskorna kan ge en bättre vård när kunskap finns om vad patienterna 
tycker är bra vård när inte det är möjligt att kommunicera verbalt. Men viktigast är att 
den enskilda individen ska få en så bra vård som möjligt. 
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Information och förfrågan om deltagande i studie 
 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie för att beskriva dina upplevelser av 
bröstsmärta och smärtlindring i samband med vården på akutmottagningen.  
 
Vi heter Magdalena och Mikael och studerar till specialistsjuksköterskor inom 
akutsjukvård på Linnéuniversitetet. Vi skriver nu vår magisteruppsats som vi hoppas 
ska leda till förbättring inom akutsjukvården.    
 
Din medverkan kommer att bestå av din berättelse i form av en intervju som beräknas 
ta 30-60 minuter. Om du vill delta efter du läst denna information ger du ett muntligt 
godkännande att vara med i studien och lämnar namn och telefonnummer till 
sjuksköterskan som ger dig denna information. Du kommer sedan kontaktas av någon 
av oss för att planera när och var intervju ska genomföras. Det är en av oss som 
kommer genomföra intervjun. Vi önskar att intervju görs så snart som möjligt efter du 
gått hem för du ska komma ihåg din upplevelse om vården. Vi kommer därför ringa 
dig samma dag eller dagen efter du kommit hem. Du kommer även få ge ett skriftligt 
godkännande till att delta i studien vilket görs direkt innan intervjun. Med din 
tillåtelse vill vi gärna spela in medan vi samtalar för att sedan kunna anteckna det som 
sagts. Dina svar kommer att behandlas så att ingen får tillgång till dem och kommer 
raderas när uppsatsen är färdig. Resultatet presenteras så att ingen annan kan känna 
igen vad du har sagt. Studien publiceras som en uppsats via Linnéuniversitetet. 
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och kommer inte påverka eventuell framtida 
vård. Du som har valt att vara med i studien har rätt att när som helst avsluta 
deltagandet utan att behöva ange orsak. Det du i sådana fall har sagt vid en intervju 
kommer då inte användas i studien. Om du inte önskar delta i studien tackar vi för att 
du tagit del av informationen. 
 
Vid fler frågor eller om du vill avbryta ditt deltagande kan du kontakta oss via mail 
eller telefon. 
 
Tack för att du läst detta. 
 
Magdalena Gustafsson     Mikael Thorén 
Sjuksköterska/student   Sjuksköterska/student 
Linnéuniversitetet   Linnéuniversitetet 
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Jag har tagit del av och förstått den skriftliga informationen och samtycker till att 
delta i studien.  
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Skriftlig information om studien 

 
Vi genomför en intervjustudie om patienters upplevelse av bröstsmärta och 
smärtlindring inom vården på akutmottagningen. Detta kommer sedan vara grunden i 
vår magisteruppsats. 
 
Vi önskar intervjua patienter som hade bröstsmärta som kontaktorsak med 
akutsjukvården och kommit antingen via ambulans eller gåendes till 
akutmottagningen. Patienten ska adekvat kunna uttrycka sig inom det svenska språket. 
 
Vi önskar att den skriftliga informationen om studien ges till dessa patienter innan 
hemgång. Innan de lämnar avdelningen vill vi ha ett muntligt godkännande av de som 
vill delta i studien om att vi får kontakta dem via telefon. Vi kommer dagligen att 
kontakta dig som LAS på avdelningen för att diskutera urval.  
 
 
Vid frågor så kontakta gärna oss. 
 
Magdalena Gustafsson     Mikael Thorén 
Sjuksköterska/student   Sjuksköterska/student 
Linnéuniversitetet   Linnéuniversitetet 
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Intervjuguide 
 

1. Kan du berätta om hur det var när du fick bröstsmärta och sökte vård? 
 

2. Hur mådde du vid ankomst till akutmottagningen? 
 
 -fysiskt 
 -psykiskt 
 

3. Beskriv din upplevelse av att komma in på akutmottagningen med bröstsmärta? 
 

4. Hur upplevde du att personalen behandlade din bröstsmärta? 
 

5. Hur upplevde du att personalen följde upp din bröstsmärta förändrades under 
tiden på akutmottagningen? 

 
6. Hur var din totala upplevelse av att ha bröstsmärta under tiden på 

akutmottagningen? 
 

7. Följdfrågor att använda 
 Kan du utveckla detta mera? 
 Vad kände du då? 
 På vilket sätt? 
 Vad hände då? 
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Skriftlig förfrågan för genomförande av studie 
 
I samband med specialistutbildningen inom akutsjukvård genomför vi en studie och 
önskar tillstånd att få intervjua patienter som funnits inom vården på din avdelning. Vi 
är anställda inom akutkliniken och kommer efter utbildningen fortsätta vårt arbete som 
sjuksköterskor på akutmottagningen och AVA.  
 
Bröstsmärta är en av de vanligaste orsakerna till att patienter kommer till 
akutmottagningar runt om i världen. Vid bröstsmärta är det viktigt både ur ett fysiskt- 
som psykiskt perspektiv att ge adekvat smärtlindring. Inom akutsjukvården är det 
dessutom ett känt problem att smärtlindring generellt ges i för liten utsträckning. Därför 
är det intressant att få fram patientens upplevelse av vården och detta har gett oss 
följande syfte.  
 
Syfte 
 
Att beskriva patienters upplevelser av bröstsmärta och smärtlindring inom vården på 
akutmottagningen.  
 
Genomförandet 
 
Intervjuer kommer att genomföras med cirka 12 patienter som varit inneliggandes på 
Akutvårdsavdelningen och Medicinavdelning 1/HIA. På avdelningen kommer patienter 
som möter kriterierna att vid utskrivning få förfrågan och skriftlig information av 
ansvarig sjuksköterska om att delta i studien. Patienten lämnar ett muntligt 
godkännande att vi kontaktar dem och lämnar sitt telefonnummer. Intervjun kommer 
sedan att genomföras i hemmet. Ledningsansvarig sjuksköterska får skriftlig 
information om studien och vad vi önskar från dem. Daglig kontakt kommer tas med 
ledningsansvarig sjuksköterska för att diskutera urval. 
 
Resultatet publiceras i en magisteruppsats och vi vill efter utbildningen ta med oss det 
in i verksamheten för akutsjukvård för att utveckla vården för denna patientgrupp.  
 
Etik 
 
Studien genomgår en etisk rådgivning via Etikkommittén Sydost innan intervjuer sker. 
Detta för att få råd av en extern granskare så studien följer de etiska riktlinjer som finns. 
Patienterna kommer få skriftlig och muntlig information angående studien. Deltagandet 
är helt frivilligt och patienterna kan när som helst avsluta deltagandet utan att behöva 
ange orsak. Materialet som samlas in hanteras konfidentiellt och resultatet presenteras 
helt anonymt.  
 
Önskas ytterligare information eller om frågor finns kontakta oss gärna. 
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