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Abstrakt  

Bemötandet är centralt vid all omvårdnad. Kvinnor som insjuknar i hjärt-
sjukdom är i en svag position. Insjuknandet kan upplevas som en  
stor psykisk belastning. Att bli bemött med respekt och förståelse  
reducerar rädslan och oron. Ett varmt leende eller en utsträckt hand ger  
den sjuke känslan av tillhörighet. Syftet med denna studie var att  
beskriva hur kvinnor med ischemisk hjärtsjukdom upplevde bemötandet  
från sjukvårdspersonal vid insjuknandet. Åtta kvinnor har intervjuats  
om deras upplevelser av bemötandet. Intervjuerna har analyserats  
med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i två  
huvudkategorier och sju underkategorier. Huvudkategorin; Att känna  
trygghet vid omhändertagandet bestod av fem underkategorier; Bli  
sedd, Personalens kontroll över situationen, Personalen var tillmötes- 
gående och tillgänglig, Bli tagen på allvar och Få information och  
rådgivning. Huvudkategorin; Att känna otrygghet vid omhändertagandet  
bestod av två underkategorier; Inte bli sedd eller trodd och En variation i 
bemötandet. Genom att ha fått en ökad förståelse för hur de hjärtsjuka  
kvinnorna upplevde bemötandet, kan omvårdnadsinterventioner  
förbättras och utvecklas. Att se och bekräfta dessa kvinnor, kan förbättras  
genom ett mer individinriktad bemötande, där de närstående har en  
naturlig plats. Genom att lyssna till de hjärtsjuka kvinnorna och ta del av  
deras tankar och frågor, kan de få den kunskap de behöver för att lättare  
kunna acceptera sin sjukdom.  
  
 

 
 

Nyckelord: bemötande, kvinnor, ischemisk hjärtsjukdom,  
kvalitativ innehållsanalys, upplevelser
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När en människa insjuknar har bemötandet från sjukvårdspersonal stor betydelse för 

hur individen kan hantera sin situation som sjuk (Lövgren, Sandman, Engström, 

Norberg & Eriksson, 1998). Ett bra bemötande beskrivs av Baille (1996) som att ha 

förmågan att lyssna och ha ett empatiskt förhållningssätt. Wilde, Starrin, Larsson och 

Larsson (1993) menar att relationen mellan patient och vårdgivare bör bygga på 

ömsesidig förståelse och samarbete. Den sjuke måste ha förtroende för vårdgivarna 

som i sin tur måste tro på patienten och hans eller hennes upplevelse av sin sjukdom. 

Den sjuke ska bli bemött med respekt som individ och inte som ett objekt. När en 

människa lider av sjukdom är enligt Lövgren et al. (1998) måttet på människans 

tillfredställelse av den givna vården, en indikator på kvalitén av omvårdnaden. En 

nöjd patient följer den givna behandlingen på ett mer tillfredställande sätt och 

återkommer till sjukvården vid nya besvär.  

 

Lanara (1981, s. 87) menar att sjukdom hos en människa hotar värdigheten. I en 

studie av Söderberg, Lundman och Norberg (1999) beskriver människor hur 

integriteten kan kännas hotad när individen inte uppfattas som trovärdig av sin 

omgivning. Att bli kränkt i sin integritet ger känslan av att inte respekteras som en 

värdig människa. Om den sjuke får förklaring för sina symtom, förståelse och 

information, kan människan återfå sin värdighet. Människor som lider av ett 

livshotande tillstånd beskriver Nussbaum (2003) kan känna sig skräckslagna, 

övergivna och drabbas av panik. Hur dessa människor upplever bemötandet, kan 

påverka hela läkningsförloppet. I en teknisk miljö som dessa situationer ofta finns i, 

betyder en utsträckt hand och ett varmt leende oerhört mycket.  

 

Stöd från sjukvårdspersonal har enligt Koivula, Paunonen-Ilmonen, Tarkka och 

Laippala (2002) visat sig vara mycket betydelsefullt för hjärtsjuka individer och 

deras närstående. Genom att få stöd och information som är förståelig, reduceras 

både rädsla, oro och ångest. God vård består enligt Lindseth (1991, s. 104) av god 

omvårdad och goda kunskaper. Den sjuke måste bli bemött med hänsyn, respekt, 

kunskap och teknisk skicklighet. Omvårdad ska vara en bas där skicklighet ska utgå 

ifrån. Enligt Lanara (1981, s. 44) förbättrar vetenskaplig kunskap omvårdnaden kring 

patienten.  



4  

Enligt Sundin, Norberg och Jansson (2001) är omvårdnad bland annat, att stärka 

patientens självkänsla och egenvärde genom att få individen att se framåt, se nya 

möjligheter och ge stöd medan tillfrisknandet pågår. Att försumma att ge god 

omvårdad är enligt Lindseth (1991, s. 98, 99, 100, 103) att handla oetiskt. En 

sjuksköterska kan bara vara en god sjuksköterska i hennes relation till patienten. I en 

relation möts människor genom ärlighet och genom att kunna lita på varandra.  

Vi är ”gåvor” till varandra men det gör oss också sårbara i våra relationer. Enligt 

Lindseth (1991) såg Aristoteles relationsetiken som, ”varje situation i livet 

representerar en utmaning till oss att möta den väl” (Lindseth, 1991, s. 100).  

 

Enligt Hilding, Segesten och Fridlund (1997) är den sjuka människan ofta i en svag 

position. På sjukhusen fokuseras själva sjukdomen och därför blir människans 

upplevelse av sin sjukdom åsidosatt. Kvinnor i en studie av Europe, Axelsson och 

Tyni-Lenné (2001) beskrev kontakten med sjukvårdspersonal i såväl negativa som 

positiva termer. Insjuknandet kunde upplevas som en stor psykisk belastning, skräck 

eller rädsla, men att detta kunde överbryggas genom att de bad om hjälp av 

sjukvårdspersonalen. Människor som drabbats av stroke beskriver i en studie av 

Hafsteinsdóttir och Grypdonck (1997) hur känslan av att bli omhändertagen av, för 

dem okända människor i en miljö som kändes ovan, gav dem en enorm psykisk 

stress. Madjar (1997) menar att när en människa blir sjuk, känner han eller hon att 

något är fel i den egna kroppen utan att direkt kunna säga vad. Den sjuke får i detta 

tillstånd överlämna sig till någon annan och låta den egna kroppen tas om hand av 

andra människor.  

 

Hjärtat är en kraftfull symbol för livet. Att lida av hjärtsjukdom gör att individen står 

öga mot öga, mot sin egen dödlighet (Robinson, 2002). Enligt Berry (1995); Europé 

et al. (2001) och Mendelson och Hendel (1995) har kvinnor med hjärtsjukdom en 

annan symtombild än män har. Vid hjärtinfarkt har nästan hälften av alla kvinnor, 

inga bröstsmärtor. Clark, Gray, Keating och Hampton (1994); Kudenchuk, Maynard, 

Martin, Wirkus och Weaver (1996) och Mendelson och Hendel (1995) visar att 

kvinnor inte behandlas lika ofta som män med exempelvis trombolys eller akut 

bypass efter en hjärtinfarkt och mortaliteten på sjukhus är nästan dubbelt så hög för 

kvinnor som för män.  
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Lundberg (2000) och Mendelson och Hendel (1995) visar att kvinnor själva söker 

senare till sjukhus än män. Väl på sjukhuset får de vänta längre innan de får 

behandling, så kallad ”doctors delay”. Detta bekräftas av Ayanian (1992); Clark et 

al. (1994), samt Heston och Lewis (1992) som visar att kvinnor får vänta längre än 

män på akutmottagning, innan läkaren undersöker kvinnan och innan det tas EKG. 

Även i Sverige får hjärtsjuka kvinnor vänta längre på att bli undersökta och få 

behandling (Swahn, 1998).  

 

Många studier är gjorda kring behandling av individer med hjärtsjukdom men få 

studier är gjorda angående hur nöjda människor med hjärtsjukdom är med 

bemötandet från sjukvårdspersonal (Arnold, 1997; Berry, 1995; Burney, Purden & 

McVey, 2002; Lövgren et al., 1998). Kvinnors upplevelser av bemötande från 

sjukvårdspersonal har visat sig skilja sig från mäns upplevelser av bemötande från 

sjukvårdspersonal. Fler män än kvinnor ansåg att de oftast eller alltid blev bemötta 

med en kärleksfull omvårdnad. Fler män än kvinnor, ansåg att de aldrig, eller sällan 

blev bemötta med nonchalans och fler män än kvinnor upplevde att de fick 

information och vågade klaga när de ansåg att kritik var befogat (Lövgren et al., 

1998). Hovelius (1998) menar att män ordineras modernare och dyrare läkemedel än 

kvinnor och kvinnor blir inte utredda i samma utsträckning som män vid hjärtbesvär. 

Berry (1995) hävdar att kvinnor ofta blir negligerade när de söker sjukvård. Denna 

studie är därför viktig som en del i strävan att öka kunskaperna kring bemötandet av 

kvinnor som insjuknar i hjärtsjukdom.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor med ischemisk hjärtsjukdom 

(IHD) upplevde bemötandet från sjukvårdspersonal vid insjuknandet. 

 

Metod 

Utifrån syftet användes en kvalitativ metod i denna studie. Samtalet är en 

grundläggande form för mänskligt samspel. Den kvalitativa forskningsintervjun 

bygger på vardagens samtal där syftet är att få beskrivningar av den intervjuades 

livsvärld (Kvale, 1997, s. 13). Intervjutexterna analyserades med innehållsanalys (jfr. 

Burnard, 1991). 
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Procedur 

Namn på kvinnor aktuella för studien togs fram genom ett systematiskt urval i två 

urvalsprocesser (jfr Kerlinger & Lee, 1999, s. 181). Första urvalet gjordes utav 

docent Torbjörn Messner, som är en av de ansvariga för MONICA (Multinational 

MONItoring of Trends and Determinants in CArdiovascular Disease) studien i norra 

Sverige. Listan författaren fick innehöll namn och adress till 16 kvinnor, som 

samtliga frivilligt deltog i MONICA studien och som sökt vård för IHD vid det 

aktuella sjukhuset. Listan användes för att kontakta kvinnorna och fråga dem om 

deltagande i denna studie. Kriterierna för att få delta var att de led av IHD, att de var 

svensktalande och att de sökt vård för sin sjukdom under de senaste två åren. 

Exklusionskriterier var de kvinnor som var inneliggande på sjukhus och de kvinnor 

som var alltför sjuka för att kunna intervjuas.  

 

Det andra urvalet gjordes av författaren genom att listan med namn på kvinnorna, 

bearbetades i bokstavsordning. Några namn föll bort på grund av ofullständigt namn, 

adress eller på grund av att personerna avlidit. Kvinnornas hemadresser låg både 

inom tätort och i landbygd. Sammanlagt 12 informationsbrev, med en förfrågan om 

deltagande i studien skickades till de blivande deltagarna (se bilaga 1 och 2). Enligt 

Kvale (1997, s. 120) är det bra att deltagarna på förhand får veta vad intervjun 

kommer att handla om. Målet för denna studie var från början att ta kontakt med fem 

till sju intervjupersoner. När sex personer givit sitt samtycke att delta, tog författaren 

kontakt med dessa per telefon för att bestämma tid och plats för intervju. För att få 

mer material till studien togs senare kontakt med ytterligare två kvinnor. På så sätt 

kom samtliga kvinnor som varit aktuella på listan, att bli intervjuade. De övriga fyra 

kvinnorna hade antingen nekat till deltagande eller ej skickat tillbaka det 

medföljande svarsbrevet. 

 

Intervjupersoner  

Sammanlagt åtta (n=8) kvinnor deltog i studien. Vid intervjutillfället tillfrågades 

kvinnorna om deras ålder, hur länge de varit drabbade av IHD, samt hur många 

gånger de sökt vård på grund av sin sjukdom. Kvinnorna var mellan 54 och 70 år 

(md=64,5).  
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Sju kvinnor hade vårdtillfällen för sin sjukdom på olika sjukhus under en tidsperiod 

mellan tre till sex år, medan en kvinna hade lidit av IHD i nästan 40 år. De hade sökt 

vård ett antal gånger, ingen kunde precisera hur många.  

 

Intervjuer 

Vid intervjun bad författaren kvinnorna berätta om ett speciellt tillfälle då de 

insjuknat och sökt vård på grund av sin hjärtsjukdom. Tiden från det aktuella 

vårdtillfället varierade mellan ett till två år. Några av kvinnorna hade mer eller 

mindre akut, även fått uppsöka ett annat sjukhus under vårdtiden. Enligt Morse 

(1999) är det bra om deltagarna inte intervjuas i ett alltför tidigt skede efter det som 

drabbat dem. Medan tiden går får människan tillbakablickar över det som hänt och 

de kan därmed lättare minnas detaljer. 

 

Innan själva intervjun startade, fanns ytterligare tillfälle till information och frågor 

kring studien. På grund av långa avstånd till deltagarnas hem, skedde hälften av 

intervjuerna (n=4) per högtalartelefon. Dessa intervjuer spelades in med hjälp av 

bandspelare vid telefonen. Två deltagare ville inte intervjuas med bandspelare. Dessa 

intervjuer nedtecknades så ordagrant som möjligt. En telefonintervju som spelats in, 

behövde kompletteras med några frågor som förtydligade det deltagaren svarat. 

Denna komplettering skedde per telefon någon vecka efter själva intervjun.  

 

Längden på intervjuerna var mellan 30-45 minuter. Författaren använde sig av 

bandspelare, vilket enligt Kvale (1997, s. 147) är det vanligaste sättet att registrera 

intervjuer. En intervjuguide användes (se bilaga 3). Intervjun inleddes med frågan: 

Vill du berätta om hur du upplevde bemötandet från sjukvårdspersonal vid 

insjuknandet? Delfråga var: Vill du berätta om hur du upplevde tiden från 

insjuknandet till behandling? Följdfrågor som: Vad kände du då? Vad hände? Kan 

du förklara närmare? användes för att få mer uttömmande svar som överensstämde 

med syftet. Efter intervjuerna gavs möjlighet till eventuella frågor. Innan den första 

intervjun gjordes, utfördes en provintervju med en kvinna med diagnosen IHD för att 

se om intervjuguiden gav svar som motsvarade syftet med studien, vilket författaren 

ansåg att den gjorde. 
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De inspelade banden förvarades i ett låst skåp i författarens hem tillsammans med de 

två nedtecknade intervjuerna. Inom ett par dagar efter intervjun blev banden och de 

nedtecknade intervjuerna, utskrivna till text. Intervjuerna skrevs ned ordagrant, med 

tre punkter för kort paus och sex punkter för lång paus. Ord som betonades extra 

mycket av den intervjuade, skrevs ned kursivt. I texten skrevs också ned utryck som 

skratt och suckar. 

 

Analys 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod där data från exempelvis intervjuer, 

dagböcker eller böcker analyseras. Metoden används ofta vid studier rörande 

omvårdnad (Burnard, 1991). Målet med innehållsanalys är att beskriva förekomsten 

av ord, fraser eller meningar med hänsyn till den miljö som data kommer ifrån, för 

att få kunskap och förståelse för fenomenet som studeras. Innehållsanalys befrämjar 

beskrivningen av det manifesta och/eller det latenta innehållet i kommunikationen 

(Downe-Wamboldt, 1992). I denna studie användes en kvalitativ innehållsanalys 

som är inspirerad av den metod i 14 steg som Burnard (1991) erbjuder. Texten från 

de transkriberade intervjuerna analyserades utan att försöka tolka det som möjligen 

fanns outtalat.  

 

Analysen började med en upprepad läsning av texten för att därigenom kunna få en 

känsla för intervjuerna som enhet och materialet i sin helhet. Anteckningar gjordes i 

kanten för att se hur data kunde kategoriseras. Utifrån denna läsning plockades 

textenheter ut som skrevs ned i ett dataprogram, med markering på vilken intervju 

och vilken sida de kom ifrån. Dessa textenheter kodades och sorterades till kategorier 

utifrån likheter och skillnader i innehåll. Textenheterna klipptes ut och 

sammanfördes under respektive kategori. Genom granskning av kategorierna slogs 

kategorier med liknande innehåll samman till bredare kategorier. Denna procedur 

pågick tills inga fler kategorier kunde fås utifrån texten. Några justeringar av 

kategorierna gjordes och till sist jämfördes kategorierna med varandra för att 

sammanföras till en slutlig lista.  
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Etiska överväganden 

Etiska avgöranden sker under hela processen av en intervjuundersökning. Syftet med 

en intervju bör inte bara gälla den eftersträvade kunskapen utan också att förbättra 

den undersökta mänskliga situationen (Kvale, 1997, s. 105). Forsman (1997, s. 42) 

menar att väntat resultat från en studie måste sättas i proportion med eventuella 

risker för de personer som medverkar i studien. Vid denna studie kunde deltagarna 

känna oro för att bli igenkända om de gav negativ kritik mot bemötandet. Eftersom 

författaren arbetar på ett sjukhus i området, fanns risk för att deltagarna kunde hamna 

i beroendeställning vid eventuellt insjuknande. Författaren valde därför att intervjua 

personer som vårdats på ett annat sjukhus än det sjukhus författaren arbetar på. Det 

värde som studien förväntas bidra med bedömdes större än eventuella risker eller 

nackdelar. Resultatet av denna studie bör ge vinster för IHD kvinnor, eftersom få 

studier är gjorda rörande bemötande från sjukvårdpersonal.  

 

Innan studien tog sin början hade klinikchefen vid det sjukhus där kvinnorna med 

IHD vårdats, givit sitt samtycke. En etisk ansökan hade lämnats in, och godkänts av 

den etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Skriftlig information skickades ut till kvinnorna, som informerades om att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas utan att det påverkade deras vård eller 

behandling. För att garantera konfidentialitet, handskades materialet med största 

försiktighet. Banden och de nedtecknade intervjuerna, förvarades inlåsta. Inga namn 

eller personnummer finns tillgängliga. Efter eventuell publicering kommer banden 

och de nedtecknade intervjuerna, att raderas och kasseras.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i två huvudkategorier och sju underkategorier (Tabell 1) som 

presenteras i texten nedan och illustreras med citat ur intervjuerna. Där ett ord är 

understruket, har det betonats extra mycket av den intervjuade. Siffrorna i citaten 

illustrerar ur vilken intervju de kommer ifrån. Detta för att kunna gå tillbaka till den 

ursprungliga texten och därmed stärka trovärdigheten på resultatet. Författaren har 

försökt se det primära mönstret och identifiera innehållet utifrån syftet med studien. 
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Tabell 1 Översikt av huvudkategorier (n=2) och underkategorier (n=7) som 
beskriver kvinnors upplevelser av bemötande vid akut insjuknande i IHD 
Huvudkategorier Underkategorier 

Att känna trygghet vid omhändertagandet Bli sedd                                                  
 Personalens kontroll över situationen 
 Personalen var tillmötesgående och  
 tillgänglig 

 Bli tagen på allvar 
 Få information och rådgivning 

  
Att känna otrygghet vid 
omhändertagandet 

Inte bli sedd eller trodd 

 En variation i bemötandet 
 

Att känna trygghet vid omhändertagandet 

Huvudkategorin; Att känna trygghet vid omhändertagandet kom från de fem 

underkategorierna; Bli sedd, Personalens kontroll över situationen, Personalen var 

tillmötesgående och tillgänglig, Bli tagen på allvar och Få information och 

rådgivning.  

 

Bli sedd  

Att bli sedd visade sig som att kvinnorna upplevde att personalen såg dem vid 

insjuknandet.  Personalen såg när kvinnorna hade smärtor, mådde dåligt eller var 

tungandade. Trots att kvinnorna inte sa att de var rädda såg personalen deras rädsla 

och oro. De gav tröst, frågade hur de mådde och hade tid att prata och lyssna, vilket 

hade en lugnade effekt. Kvinnorna beskrev att personalen gav uppmuntran när de såg 

att kvinnorna upplevde något motigt, exempelvis att gå i en lång korridor. Resultatet 

visade att kvinnorna hade känslan av att personalen var mer oroliga för deras 

tillstånd och arbetade snabbare när de kände till att de var hjärtsjuka sedan tidigare. 
  

  ...jag kände mig dålig mycket dålig...ja riktigt dålig var jag då…inte ont men  
riktigt dålig var jag......då tog dom emot och dom såg att jag var dålig dom  

 som tog emot...(6) 
 

Personalens kontroll över situationen 

Att personalen hade kontroll över situationen visade sig som att kvinnorna upplevde 

en känsla av trygghet när personalen tog hand om dem vid insjuknandet. De beskrev 

att de hade goda erfarenheter sedan tidigare besök på sjukhuset och ansåg att de 

alltid blivit bra bemötta.  
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Kvinnorna beskrev känslan av att de visste att de skulle bli omhändertagna, även om 

de inte kunde säga hur eller på vilket sätt. De upplevde att de inte själva kunde göra 

något åt den uppkomna situationen. En kvinna hade haft en egen sköterska på ett av 

sjukhusen, vilket hon ansåg ha varit mycket bra.  

 
  ...man är ju inne hos dom och så vet man ju att dom tar hand om en...man vet  
  ju att man inte kan göra någonting själv...det är ju läkarna och sköterskorna 
  som måste göra... och sköta...när man kommer in...man får ju ta sig i kragen 
  och inte deppa ner sig...utan ta det lugnt...(2) 
 
 
Kvinnorna beskrev att personalen följt hjärtrytmen hela tiden, via ekg eller 

övervakningsskärm och känslan av att personalen haft kontroll funnits under dygnets 

alla timmar. En kvinna fick en svår allergisk reaktion och upplevde att personalen 

hade kontroll över den akuta situation som uppstod. Kvinnan kände trygghet när 

personalen gett henne kopia på journalen med varningstext för det aktuella ämnet, så 

att den allergiska reaktionen inte skulle uppstå igen. 

 
  ...det var väldigt fin personal...det kände jag på IVA också...de hade väldig koll 
  på en...man kände sig trygg...(1) 
 

 
Personalen var tillmötesgående och tillgänglig 

Att personalen var tillmötesgående och tillgänglig kunde visa sig som att kvinnorna 

upplevde en känsla av att vara välkomna vid ankomsten till sjukhuset. En kvinna 

menar att hon blev behandlad som om hon var en ”dotter”. Kvinnorna upplevde att 

inget personalen gjorde för dem var besvärligt att utföra. En kvinna beskrev att en 

sjuksköterska gjort henne medveten om hur det skulle kännas att vara smärtfri. 

Kvinnorna beskrev att de upplevde att personalen var mån om dem och deras 

välbefinnande.  

   
  ...det var så skönt å det var då precis som om man är deras dotter som ska tas 
 hand om (skratt) så kände jag mig i alla fall......nu är jag hos läkarna å dom vet  
 vad dom ska göra......(8) 
 

 
Kvinnorna beskrev känslan av att ha kommit till rätt ställe för att få hjälp. På väg till 

sjukhuset upplevdes otrygghet, medan ankomst till sjukhuset innebar trygghet. Att 

personalen var tillgänglig, exempelvis som att kunna ha telefonkontakt under färd till 

sjukhuset, beskrevs som en känsla av trygghet.  
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Kvinnorna menade att det var viktigt att ha personal som lyssnar och respekterar en 

som individ. Att läkaren lyssnar till patienten värderades högre än den kompetens 

han eller hon hade. Kvinnorna tyckte att det var bra att de fått ha närstående med i 

rummet. 

 
 ......man känner sig trygg...jag kan inte säga på annat sätt...för då var det ju 
  hemskt när jag var ensam på vägen å då när jag kom fram å...då kände jag 

 nu är jag framme......(7) 
 
 

Bli tagen på allvar 

I underkategorin Bli tagen på allvar, beskrev kvinnorna hur de upplevt ”ett bra 

bemötande” när de blivit undersökta och fått behandling av olika slag. De antog att 

personalen arbetade efter givna rutiner och de förlitade sig helt på personalen och på 

deras kompetens. De behövde inte själva säga till, utan fick direkt mer smärtlindring 

eller mer syrgas. Smärtlindring gav en känsla av lugn och att få smärtlindring kunde 

också beskrivas som att kvinnorna kände sig väl mottagna. Kvinnorna beskrev att 

personalen mötte dem vid ankomst till sjukhuset och att de då förflyttades med 

rullstol och bårvagn. De menade att det inte spelade någon roll vem som tog emot 

dem vid insjuknandet, även om det kunde vara svårt att veta vilka de olika personal-

kategorierna var, exempelvis vem som var doktor och vem som var sjuksköterska.  
 

  ...nu lades jag på bår och jag fick nitrospray och prover togs och det var ett bra 
  bemötande på akuten...(3) 
 
 
Tiden från insjuknande till behandling upplevdes kort. Det beskrevs som att 

kvinnorna fick hjälp direkt, snabbt, fort, på en gång, med det samma och att de inte 

hann reagera. Även om personalen skyndade sig upplevde kvinnorna att de arbetade 

lugnt och tryggt. Personal stod och väntade på dem när de kom till sjukhuset, vilket 

var bra enligt kvinnorna. De behövde inte vänta på hjälp, de hann inte bli rädda, 

oroliga eller drabbas av panik. En kvinna trodde att hon fick hjälp snabbt för att hon 

var högljudd och för att hon drabbats av en stor bakväggsinfarkt. En kvinna säger att 

det tog ungefär en timme innan personalen förstod att det var en hjärtinfarkt, trots det 

upplevde kvinnan att tiden gick fort. 
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  Det gick så fort...man hann ju inte reagera...det var snabbt...jag upplevde att de  
 jobbade lugnt och tryggt...bägge gångerna gick jag genom ambulansingången 
 ...det var kanske en till som låg på en brits...jag blev inte rädd...det dom 
  pratar om panik och rädsla blev det inte alls...(3) 
 
 
Få information och rådgivning 

Att få information och rådgivning kunde visa sig som att kvinnorna fick förklaring 

till vad som hänt vid insjuknandet. Kvinnorna förstod att de drabbats av hjärtinfarkt 

eller angina eftersom personalen förklarade att ekg såg annorlunda ut. De beskrev att 

informationen varit muntlig eller skriftlig och kvinnorna ansåg att informationen 

varit i lagom dos. Läkare och sjuksköterskor hade förklarat varför de drabbats av 

IHD. Kvinnorna beskrev att personalen kunde berätta om ärftlighet och övriga 

riskfaktorer och de kvinnor som behövt åka till annat sjukhus, ansåg att de fått 

information om vad som väntade dem där. En kvinna hade haft en hjärtinfarkt utan 

att märka det och beskrev att hon fått information om detta i efterhand. Kvinnorna 

berättade att de fått se ultraljudsbilder och därigenom fått en ökad förståelse för sin 

sjukdom, eftersom de sett hur hjärtvävnaden blivit skadad. En kvinna ansåg att 

läkarna var bättre på att informera. Hon ansåg att sjuksköterskor inte visste så 

mycket. 

 
  Jag har fått väldigt fin information av hjärtsjuksköterskan och hjärtläkaren 
  och fått det i lagom dos så att säga...det blir ju så att man kan inte ta in allt och 
  det har känts bra...(3) 
 

Kvinnorna beskrev att de fått tydlig information kring rutiner och de fått veta allt de 

behövde veta, exempelvis när de blev överflyttade till vanlig vårdavdelning. De 

ansåg att sjukvårdpersonal kunde göra mycket för patienterna och att personalen 

därmed kunde vara till stor hjälp på olika sätt.  

 
  ...Jag blev väldigt väldigt väl omhändertagen...jag kan då inte klaga...det kan 
  jag då inte..å sen när man kom på salen å här ska du ligga å så ska du göra å 
  vi kommer till dig å är det nåt särskilt så säg till å är det nånting du undrar över 
  så här har du klockan å så fäste dom den till sängen...(8) 

 
 
Att känna otrygghet vid omhändertagandet 

Huvudkategorin; Att känna otrygghet vid omhändertagandet kom från de två 

underkategorierna; Inte bli sedd eller trodd och En variation i bemötandet.  
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Inte bli sedd eller trodd 

Att inte bli sedd eller trodd kunde visa sig som att en känsla av att personalen inte 

insåg att kvinnorna var sjuka, att de inte fått tillräckligt med smärtlindring eller 

känslan av att ha blivit nonchalerade. En kvinna upplevde att hon träffat många olika 

läkare, vilket hon ansåg ha varit skrämmande. En kvinna fick förtydliga att det var 

hon som var patient när hon insjuknade och samma kvinna fick hjälpa doktorn med 

datorn, vilket upplevdes frustrerande. 
 

  …jag hade åkt till jobbet med bil och jag kände att det inte stod rätt till…jag 
  såg inte sjuk ut…dom tänkte skicka mig tillbaka till jobbet…men jag mådde 
  inte så bra som de hade trott…det kom någon tjomme som tog ekg och då fick  
 jag åka in på IVA…(3) 
 

Kvinnorna hade känslan av att personalen inte trodde på dem i alla situationer. De 

beskrev att de kunde vara trötta och ha en vilja att vara ifred, vilket personalen inte 

ville, eller kunde respektera. Kvinnorna upplevde att de inte alltid visste om 

personalen förstod hur dåligt de mådde. Några kvinnor ansåg att de fick känslan av 

att inte blivit tagna på allvar. En kvinna berättar att hon bad läkaren hämta en annan 

doktor eftersom hon ansåg att han inte förstod hur sjuk hon var. En annan kvinna 

upplevde att personalen inte gjort något vid insjuknandet, men att hennes man 

förklarat att de behandlat henne utan att hon märkt detta. 
   

 …det enda jag kommer ihåg är att de fråga mig gång på gång…namn och  
födelsedata…jag sa ”alltså nu får ni ge er”…(skratt)…man är ju trött också 
…(5) 

 

Studien visar att kvinnorna inte ville eller kunde ta upp alla funderingar de hade med 

personalen. Kvinnorna beskrev att de upplevt att personalen hade mycket att göra 

och att informationen kanske uteblivit av den anledningen. I vissa situationer 

framkom att kvinnorna varit alltför trötta för att fråga något de funderat över. 

Kvinnorna tog inte upp dessa funderingar efteråt heller, även om de inte visste allt 

som hänt eller vilken behandling de fått under insjuknandet. Kvinnorna beskrev att 

de pratat med sina närstående i stället för att tala med personalen. Kvinnorna 

beskrev även att de tagit upp vissa funderingar med personalen, men inte fått svar på 

de frågor de haft. En kvinna fick information som senare visade sig vara felaktig på 

grund av att något oförutsett hände.   
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 E-B: tog du upp dina funderingar med personalen? IP1: nä…det gjorde jag inte 
 …nä det gjorde jag inte…nä…det kändes som inte rätt att ta upp det…det är 
  ju ett år sedan det hände å nej…jag pratade med min man och min dotter…dom  
 kan ju inte göra mycket…nej…jag pratade inte med någon om det…det är ju  
  efteråt som man funderat på…(1)   

 

En variation i bemötandet 

En variation i bemötandet kunde beskrivas som att bemötandet varierat från gång till 

gång när kvinnan uppsökt sjukhuset och att bemötandet därmed upplevts som bättre 

eller sämre. Skillnaden kunde bero på om personalen var oerfaren eller erfaren, ung 

eller gammal, manlig eller kvinnlig. De kvinnor som fått uppsöka ett annat sjukhus 

under vårdtiden upplevde att personalen på det egna sjukhuset givit ett mer 

personligt bemötande. Kvinnorna beskrev att de hade en känsla av att de kände 

personalen på närsjukhuset och att de upplevt en känsla av att vara utelämnad på det 

större sjukhuset.  
  
 …å så en nattsköterska tittade till mig å jag sa att jag behöver Alvedon jag har  
 så ont i kroppen …”Alvedon” sa han…”du ska få riktig medicin” å så 
  fick jag Ketogan intramuskulärt…”Alvedon ska  du inte ha när du har så ont” 
  sa han så jag tänkte att nog är det skillnad på…det var en man…jag 

 tror det är skillnad på manligt och kvinnligt…(4)   
 
    
Några kvinnor beskrev att de upplevt att de ibland varit tvungna att följa vissa rutiner 

fast de inte ville eller orkade. Det kunde vara att kliva upp efter operation fast 

smärtan var svår, att gå till matsalen för att äta och inte få äta på rummet om kvinnan 

ville det. Det kunde också vara känslan av att inte kunna välja något annat alternativ 

än det som erbjöds. En kvinna beskrev behandlingen på ett sjukhus, som om det vore 

ett ”löpande band”. Kvinnorna beskrev att de upplevde att personalen kunde vara 

stressad och en kvinna upplevde att hon blev hemskickad fort. 

 
  …jag sa att jag kan inte gå till matsalen men…det var ju så att alla ska göra 
  likadant…jo…men jag vägra ja sa att jag har så ont att jag går inte dit…men 
  då kom dom å sa att ”gå och ät nu”…det var väl det enda som jag tyckte var  
 lite…för jag tyckte att det finns väl olika å alla upplever smärtan olika å…… 
 (7)   
  
  

 

 

 

Diskussion 
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Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor med ischemisk hjärtsjukdom 

(IHD) upplevde bemötandet från sjukvårdspersonal vid insjuknandet. Resultatet 

beskrivs i två huvudkategorier och sju underkategorier. Huvudkategorin; Att känna 

trygghet vid omhändertagandet kommer från underkategorierna; Bli sedd, 

Personalens kontroll över situationen, Personalen var tillmötesgående och tillgänglig, 

Bli tagen på allvar och Få information och rådgivning.  Huvudkategorin; Att känna 

otrygghet vid omhändertagandet kommer från underkategorierna; Inte bli sedd eller 

trodd och En variation i bemötandet. 

 

Resultatet visade att kvinnorna upplevde att personalen såg dem och förstod att de 

var sjuka. Talseth, Gilje och Norberg (2001) har studerat bemötandet från 

sjukvårdspersonal gentemot människor som var närstående till patienter som var i 

riskzonen att ta sitt liv. De närstående beskrev bemötandet bland annat som, att bli 

sedda. Vikten av att bli sedd visade sig i att de närstående ansåg att det gav dem 

känslan av delaktighet, tillit och respekt. Att uppleva känslan av att bli sedd 

innefattade också känslan av att personalen lyssnade både till vad som sades och vad 

som inte sades, vad som kändes, tänktes och menades. Lundberg (2000) menar att 

det är svårt att diagnostisera hjärtinfarkt hos kvinnor. Kvinnor beskriver sina symtom 

på ett annorlunda sätt än män och deras EKG bild ser annorlunda ut. Enligt Europé et 

al. (2001) ser sjukdomsbilden för kvinnor vid kronisk hjärtsvikt, annorlunda ut än för 

män. Symtomen kan vara så diffusa att varken kvinnorna själva, eller 

sjukvårdspersonal kan misstänka hjärtsjukdom. Därför bör det vara av extra vikt att 

verkligen se dessa kvinnor. 

 

Kvinnorna upplevde att personalen hade kontroll över dem och deras tillstånd, vilket 

ingav känslan av trygghet. Sjukdom innebär alltid ett hot mot förlust av trygghet. 

Livet blir oförutsägbart och ovisst och människan förlorar kontrollen över sitt eget 

jag (Tamm, 1991, s. 111, 112). Att i den situationen när en individ insjuknar, 

uppleva en känsla av att personalen har kontroll, ger individen möjlighet att återfå 

sin trygghet. Någon annan tar tillfälligt kontrollen över jaget. Söderberg, Gilje och 

Norberg (1997) menar att även i väldigt akuta situationer, som det ofta innebär när 

IHD drabbade insjuknar, måste patientens integritet och värdighet respekteras. 

Att bemöta patienter med värdighet, är som att gå efter en emotionell kompass. 
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Nussbaum (2003) menar att speciellt vid omvårdnad som är högteknologisk, är ett 

holistiskt synsätt av största vikt. En lätt beröring kan exempelvis vara ett sätt att 

öppna väg till ett samtal, att visa att viljan finns till att skapa en relation. Att vara  

”en vänlig pilgrim på färden” (Nussbaum, 2003, s. 218). 

 

Kvinnorna upplevde trygghet när de fick ha närstående inne på rummet.  

Närståendes betydelse vid omvårdnad har bland annat visat sig i studier gjorda av 

Koivula et al. (2002). De menar att hela familjen är viktig för optimal support vid 

hjärtsjukdom. Theobald (1997) hävdar att närståendes betydelse efter en hjärtinfarkt 

är mycket viktig eftersom sjukdomen inte bara drabbar den sjuke, utan hela familjen.  

Söderberg et al. (1997) menar att det gäller att värna om patienten som en unik 

varelse som hör samman med sina närstående och att kunna få de närstående 

engagerade istället för att mota bort dem.  

 

Kvinnorna upplevde att de blev tagna på allvar vid insjuknandet. Allt 

sjukvårdspersonal gör runt omkring patienten, har stor betydelse. Patienten 

registrerar det som görs och det som sägs, vilket bekräftas av Nussbaum (2003). I 

hennes studie beskriver en patient hur hon tyckte att kroppen var ”nästan död” men 

att själen levde och att den reagerade för allt som hände runt sjukhussängen. 

Hafsteinsdóttir och Grypdonck (1997) som studerat strokepatienter, menar att en mer 

individuellt inriktad omvårdnad ger ett snabbare tillfrisknande och ger patienten en 

bättre möjlighet att acceptera sin nya situation. Burney et al. (2002) menar att 

nyckeln till omvårdnad är att se från patientens perspektiv. Att vara öppen i sina 

sinnen, se och känna vad patienten har för behov, bör vara en intervention i all 

omvårdnad. 

 

Det visade sig att kvinnorna upplevde tiden från insjuknande till behandling som 

kort. En kvinna berättade att trots att det tog nästan en timme innan personalen 

förstod att det var en infarkt, upplevde hon att det gick fort att vänta. Ett flertal 

studier (Ayanian, 1992; Clark et al., 1994; Heston & Lewis, 1992; Lundberg, 2000; 

Mendelson & Hendel, 1995) visar att kvinnor får vänta längre än män på 

akutmottagning innan de får behandling. Tiden från insjuknande till att påbörja 

behandling vid IHD är något som bör minimeras.  
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Det är bra att uppleva att tiden går fort, men den faktiska tiden är mycket viktig och 

har betydelse för hur utgången blir vid exempelvis en stor hjärtinfarkt (Peltonen, 

Lundberg, Huhtasaari & Asplund, 2000). 

 

Kvinnorna ansåg att de fick den information och rådgivning de behövde. Enligt 

Heikkliä, Paunonen, Laippala och Virtanen (1998) som studerat rädsla hos patienter 

som ska genomgå en coronar angiografi undersökning, fick individerna god 

information om deras diagnos men de saknade information om hur sjukdomen skulle 

komma att påverka deras liv. Söderberg et al. (1999) beskriver hur kvinnor med 

fibromyalgi söker förklaringar för att förstå vad som händer, eftersom förståelse gör 

det lättare att acceptera sjukdomen. Förklaringar får de genom kunskap som är en 

hjälp till accepterande, vilket bidrar till att bevara den mänskliga värdigheten. 

Arnold (1997) menar att sjukvårdspersonal behöver mer kunskap om vilken typ av 

information patienter behöver. Det har visat sig att kvinnor behöver mer kunskaper 

om att känna igen symtom vid hjärtsjukdom. Eftersom kvinnor ofta negligerar 

bröstsmärta och söker senare till sjukhus än män, bör de få kunskaper om sina 

symtom och därför komma fortare under behandling.  

 

Enligt Burney et al. (2002) finns det en koppling mellan vilken information patienten 

fått och tillfredsställelsen över omvårdnaden. Hjärtpatienter har ett stort behov av 

information. Speciellt vid det akuta skedet, har både patienter och deras närstående 

ett stort behov av information och stöd från sjukvårdspersonal. Hagenhoff, Feutz, 

Conn, Sagenhorn och Moranville-Hunzikers (1994) studie visar att patienter med 

hjärtsvikt ansåg att medicinsk information, anatomi/fysiologi och riskfaktorer var 

viktigast att lära sig. De ville ha information och handledning under sin 

sjukhusvistelse, men ansåg att viss information, exempelvis om psykologiska 

faktorer, var svårt att ta till sig under sjukhusvistelsen. Koivula et al. (2002) menar 

att hälften av hjärtsjuka kvinnor och män som fått information före by-pass 

operation, ansåg att de fått bra eller mycket bra information. Information reducerar 

ångest, vilket är av stor vikt vid exempelvis hjärtinfarkt eller en hotande sådan. 

 

Kvinnorna beskrev att de upplevde att personalen inte trodde på dem i vissa 

situationer. Söderberg et al. (1999) har studerat kvinnor med diagnosen fibromyalgi. 



19  

De upplevde att de inte alltid blev trodda i kontakten med sjukvården. Kvinnorna 

blev inte tagna på allvar, de blev inte bemötta med respekt och deras lidande ansågs 

vara inbillad. Kvinnor med fibromyalgi upplevde en känsla av ”not being a good 

enough person” (Söderberg et al., 1999, s. 581). Sjuksköterskor är den personalgrupp 

som vårdar patienten 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Att delta i omvårdnad 

ska ses som ett privilegium att få ta del av en människas liv, på ett väldigt intimt sätt. 

Det innebär ett etiskt ansvar gentemot patienten (Nussbaum, 2003). Söderberg et al. 

(1999) beskriver hur kvinnor med fibromyalgi upplevde att de inte blev trodda 

eftersom fibromyalgi är en ”osynlig” sjukdom. Att inte bli sedd eftersom det inte 

syns utanpå att individen är sjuk, är något som just hjärtsjuka kvinnor kan uppleva.  

 

Studien visade att kvinnorna inte ville, eller kunde ta upp funderingar de hade kring 

sin sjukdom. Halloran (1996) menar att en självklar del i omvårdnad, är 

kommunikation. Varför pratade inte kvinnorna med personalen om saker som de 

funderade på? Är personalen så stressad att patienterna inte vill störa, eller försöker 

patienterna prata men det är personalen som inte vill? En studie gjord av Poskiparta, 

Liimatainen, Kettunen och Karhila (2001) visar att när en sjuksköterska har 

hälsosamtal med patienter, är det oftast sjuksköterskan som styr samtalet och 

patienten är passivt deltagande, ett ”sjuksköterskecentrerat” samtal. Dessa 

sjuksköterskor ignorerade patienten när denne försökte fråga något eller få 

bekräftelse på att de förstått rätt. I det ”empowermentcentrerade” samtalet försökte 

sjuksköterskan få ögonkontakt, nicka instämmande och få patienten att delta aktivt 

och reflektera. Reflektion hos patienten startade när denne samordnat sina känslor 

och tidigare kunskaper, med det nyss sagda. Både sjuksköterskan och patienten har 

en viktig roll i kommunikationen. Poskiparta et al. (2001) hävdar vidare att patienter 

sällan frågar något i samtal med sjuksköterskan och nästan aldrig något i samtal med 

läkaren. Det största problemet i sjukvården mellan patienter och personal, är 

svårigheterna i att kommunicera. Detta problem bör kunna lösas genom att ge 

patienterna den tid de behöver för att kunna delta i kommunikationen. Talseth et al. 

(2001) menar att en dialog kräver att bägge parter är delaktiga. Delaktighet uppnås 

genom att ”ge och ta” i samtalet. 
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Studien visade att kvinnorna upplevde skillnader i bemötandet beroende på vem som 

gav omvårdnad. I en studie gjord av Burney et al. (2002) beskriver 534 

sjuksköterskor att deras attityd och känslan av trygghet i en situation med en patient, 

varierade beroende på människors kön, ålder, status och vilken utbildning de hade.  

Som ett exempel, visade det sig att manliga sjuksköterskor kände sig mer tillfreds i 

situationer där det gällde att tala om sexuella problem med patienten, än vad 

kvinnliga sjuksköterskor gjorde. En kvinna i studien berättar om en situation som 

sker en natt när hon har smärta. Nattsköterskan tittar in och kvinnan ber om Alvedon 

eftersom hon har smärtor i kroppen. Den manliga sjuksköterskan blir förvånad när 

hon ber om Alvedon och ger henne en injektion Ketogan intramuskulärt. Studier 

gjorda av Brunier, Carson och Harrison (1995) visar att det finns en misstro till 

opioider och att smärtbehandling, både vid akut och kroniskt smärta ofta är 

inadekvat. En viktig omvårdnadsintervention bör vara att ge tillräcklig och adekvat 

smärtbehandling till kvinnor med diagnosen IHD. 

 

Att vara tvungna att följa givna rutiner även om kvinnorna inte orkade, eller ville, 

var något som framkom i resultatet. Att brista i tron på sig själv och sitt eget 

kunnande är något som Lidell, Segesten och Fridlund (1998) beskriver i sin studie 

kring hjärtinfarktpatienters oro och ängslan. Dåligt självförtroende gjorde att dessa 

människor lade mycket kraft i att lyssna på andras åsikter och att göra som de blev 

tillsagda. Kvinnorna beskrev även vid ett flertal tillfällen, att de inte hade något att 

klaga på. Studier gjorda av Lövgren et al. (1998) visar att trots sjukvårdspersonalens 

tro på att många patienter inte är nöjda med den vård de får, så är de flesta nöjda med 

både behandling och bemötande. Män utryckte större tillfredställelse över vården, än 

kvinnor. Män vågade oftare kritisera personalen, om de ansåg kritiken befogad. 

Swift, Ashcroft, Tadd, Campbell och Dieppe (2002) beskriver hur människor som 

inte blir trodda, blir arga och får en känsla av att vilja hämnas. Lidell et al. (1998) 

hävdar att människor som drabbats av hjärtinfarkt måste behandlas med individuellt 

anpassade interventioner. 

 

Enligt Hanneke och van Manen (1990) är den omvårdnad sjuksköterskor bedriver en 

hälsobefrämjande omvårdnad, medan den vård läkare bedriver mer inriktad på att 

bota sjukdomar.  
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Sjuksköterskor inom primärvård bör få mer tid till att vara en resurs för människor 

som behöver deras hjälp, mer än att vara en resurs för läkaren. Som Hanneke och 

van Manen (1990) uttrycker det, vi måste kombinera high-tech vård med high-touch 

omvårdnad. Som yin och yang hör ihop i den kinesiska filosofin bör också den 

omvårdnad sjuksköterskor bedriver, höra samman med den medicinska vård läkare 

bedriver. Dessa två vårdmodeller, ”caring and curing” kompletterar varandra.  

 

En av studiens svagheter är att det är en liten studie som enbart riktat sig till åtta 

kvinnor som vårdats vid ett sjukhus i norra Sverige. Resultatet hade kanske sett 

annorlunda ut om intervjupersonerna varit fler till antalet. En annan svaghet är att två 

deltagare inte ville intervjuas med bandinspelning. Dessa intervjuer nedtecknades så 

ordagrant som möjligt, men naturligtvis är detta mycket svårt och något i texten kan 

ha missats. De fyra telefonintervjuerna som bandinspelades var en annan svaghet där 

författaren inte kunnat följa det minspel, gester och kroppsuttryck som kan vara en 

nog så viktig del vid forskningsintervjuer (jfr. Kvale, 1997, s. 121). Studiens förtjänst 

är att den behandlat ett aktuellt och intressant ämne som det inte forskats mycket 

kring tidigare.  

 

Kvinnor med IHD upplevde att sjukvårdspersonal oftast bemötte dem på ett sådant 

sätt att de kunde känna trygghet och tillit, men den visade också på några situationer 

där kvinnorna kände otrygghet och där bemötandet kunde ha varit bättre. Resultatet 

av denna studie kan öka medvetenheten bland vårdpersonal och därigenom tjäna som 

riktlinjer i det fortsatta arbetet till att utjämna skillnaderna i bemötandet av kvinnor 

och män. Clark et al. (1994) menar att kvinnor med diagnosen IHD måste få en ”ärlig 

chans” till att få samma bemötande som män. Författaren hävdar att ett professionellt 

och individuellt anpassat bemötande av kvinnor såväl som av män, är något som bör 

eftersträvas vid alla omvårdnadssituationer.  
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Bilaga 1 

Förfrågan om medverkan i studie  

 

Bemötandet är centralt vid all omvårdnad och har stor betydelse när en människa 

drabbas av sjukdom. Vid det första mötet, när en individ insjuknar, grundläggs ofta 

hur den sjuke upplever sin sjukdom. Eftersom du varit i kontakt med sjukvården på 

grund av din sjukdom, vänder vi oss till dig för att få ta del av dina upplevelser. 

 

Denna studie har som syfte att beskriva hur kvinnor med ischemisk hjärtsjukdom 

upplever bemötandet från sjukvårdpersonal vid ett akut insjuknande.  

 

Studien kommer att genomföras med intervjuer som spelas in på band. Intervjun sker 

i ditt hem eller på annan plats om så önskas, och kommer att ta cirka 30 minuter.  

Privata data som avslöjar din identitet kommer inte att redovisas. Din medverkan är 

frivillig och du har rätt att när som helst avbryta deltagandet. Din medverkan, eller 

om du avböjer att delta, kommer inte att påverka din fortsatta vård.  Endast 

projektledaren och handledaren, kommer att ha tillgång till materialet. Den färdiga 

studien kommer att finnas tillgänglig via institutionens hemsida (WWW.hv.luth.se) 

under länken ”Examensarbete”.  

 

Eva-Britt Lindberg  Inger Lindberg 

Distriktssköterska   Univ. Adjunkt/handledare 

Rullstensvägen 29  Inst. för hälsovetenskap 

981 45 Kiruna   Hedenbrovägen 

Telefon: 0980/145 15  961 36 Boden 

Magisterstuderande vid Inst.  Luleå tekniska universitet 

för hälsovetenskap     

Luleå tekniska universitet  
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Bilaga 2 

Svarsblankett 

Skicka in svarstalong inom en vecka i det frankerade kuvertet. 

 

Jag accepterar att bli kontaktad för deltagande i studien och att du tar kontakt med 

mig för överenskommelse om tid och plats för intervjun.  

 

Namn 

……………………………………………………………………………………. 

Telefonnummer (nås säkrast: tidpunkt) 

……………………………………………………………………………………. 

Mobilnummer…………………………………………………………………….. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Förhandsinformation; Ålder? Hur länge har du lidit av IHD? Hur många gånger har 

du sökt vård på grund av din sjukdom? 

 

Vill du berätta om hur du upplevde bemötandet från sjukvårdspersonal vid ett akut 

insjuknande? 

 

Vill du berätta om hur du upplevde tiden från insjuknandet till omhändertagande?  

 

Specificerade frågor, till exempel: Vad kände du då? Vad hände? Kan du förklara 

närmare? 

 

 

 

 

 

 
 




