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Sammanfattning    

 

Det finns områden inom hjärtforskning som visar att kvinnor och män inte får samma 

vård. Vikten av att anpassa vården efter individen har uppmärksammats i forskning tex 

att vårdpersonalens bemötande har stort inflytande i hur kvinnor upplever sin 

sjukdomsperiod i samband med hjärtsjukdom. Kunskapen om hur hjärtsjuka kvinnor 

upplever vårdpersonalens bemötande i samband med hjärtsjukdom är viktig för 

distriktssköterskan för att som yrkesgrupp kunna utveckla ett korrekt omhändertagande 

med individen i fokus. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av 

vårdpersonalens bemötande i samband med hjärtsjukdom. En kvalitativ studie med 

induktiv ansats utfördes genom att nio kvinnor som råkat ut för hjärtsjukdom 

intervjuades. Med innehållsanalys som metod framkom ett tema och fyra kategorier: 

temat i resultatet var att kvinnorna upplevde att de var nöjda men ändå missnöjda med 

vårdpersonalens bemötande. Kategorierna som framkom var att de upplevde 

vårdpersonalen som kompetent, de kände vårdpersonalens omtanke men samtidigt 

kände de sig försummade av vårdpersonalen och de tvivlade på vårdpersonalen och 

vården. Bristande uppföljning uppgavs som ett orosmoment, detta beskrevs både av 

informanterna och i bakgrundslitteraturen. I resultatet framgick att kvinnorna kände sig 

väl bemötta och att en känsla av delaktighet var viktig för patienten. Viktigt för 

informanterna var också att bli sedd, hörd och tagen på allvar för att kunna känna sig 

trygg och lugn i vården. Uppföljning i primärvården av dessa patienter skulle med 

fördel kunna utföras av distriktssköterskan. Framtida studier skulle kunna utföras i 

ämnet bemötande för att ge en mer mångfacetterad bild. 

 

Nyckelord:  Bemötande, Distriktssköterska, Hjärtsjukdom, Kvinnor, Upplevelser 
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INLEDNING 

I utbildningen till distriktssköterska i Borås lades stor vikt vid genusperspektiv. Ett 

intresse väcktes att intervjua kvinnor. Anledningen till att det blev hjärtsjukdom var att 

författarna hade kommit i kontakt med hjärtforskning tidigare och hade även 

erfarenheter med sig från privatlivet. Hjärtsjukdom manifesterar sig olika hos män och 

kvinnor, kvinnor särbehandlas inom sjukvården när de drabbas av hjärtsjukdom och de 

får inte samma behandling som män trots liknande symtom. Eftersom kvinnor riskerar 

att bli särbehandlade är det intressant att undersöka deras subjektiva upplevelse av 

vårdpersonalens bemötande i samband med hjärtsjukdom.  

 

BAKGRUND 

I bakgrunden belyses vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur som berör 

områdena jämförelse mellan män och kvinnor, hjärtsjuka kvinnor, hjärtsjukvård utförd 

av primärvården och bemötande inom sjukvården. 

 

Vård till män och vård till kvinnor 

Det finns områden inom hjärtforskning som har visat att kvinnor och män inte får 

likadan vård. Smirthwaite (2007) har visat att kvinnor får vänta längre på att bli 

undersökta men även att de t.ex. i mindre utsträckning vårdas på intensivvårdsavdelning 

och att de underbehandlas farmakologiskt. Kvinnor riskerar att inte få tillgång till 

behandlingar och operationer i lika stor utsträckning som män. De kan ha vagare 

symtom vilket kan göra att de inte tas på lika stort allvar och det kan leda till att 

vårdförloppet blir långsammare (ibid.). Även Herlitz et al. (2009) visar att kvinnor i 

lägre grad får tillgång till specialistsjukvård i samband med hjärtsjukdom och att de inte 

alltid får tillgång till samma behandling som män. Män och kvinnor kan visa olika 

kroppsliga uttryck för hjärtsjukdom, men en del uttryck är gemensamma och detta har 

visats sig vara utgöra en utmaning för vårdpersonalen när symtom skall tolkas. (Patel, 

Rosengren & Ekman, 2004; Rollini, Mfeukeu & Modena, 2009).  I en reviewartikel har 

Rollini et al. (2009) sammanfattat forskning om genusskillnader på symtom, korrekthet 

i att ställa diagnos och utfall av valda åtgärder vid hjärtsjukdom. De kom fram till att 

olikheter finns inom dessa tre områden. Därför ansåg författarna att det behövs vidare 

studier av kvinnors uttryck för och symtom på hjärtsjukdom och utfall av interventioner 

för att sjukvården ska kunna bli bättre på att ställa diagnos på och vårda hjärtsjuka 

kvinnor (ibid.). 

 

Hjärtsjuka kvinnor  

Det finns forskning som beskriver kvinnors insjuknande i hjärtsjukdom och hur de 

förhåller sig till det. En del kvinnor har symtom på hjärtsjukdom långt innan det 

utvecklar sig till en hjärtinfarkt (McSweeney et al. 2003; Sjöström-Strand & Fridlund, 

2008). Kvinnor kan dra sig för att söka vård på grund av följande orsaker: de har svårt 

att tolka symtom för hjärtsjukdom, de ignorerar och nedvärderar de symtom som yttrar 

sig och de ägnar sig i första hand åt egenvård. Det visar sig också att kvinnorna kan 

uppleva att de inte kan lämna sina familjeåtaganden, att de behöver hjälp av andra i 

beslutet att söka vård, att de har svårt att veta vart de ska vända sig och hur snabbt de 
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ska agera (Isaksson, Brulin, Eliasson, Näslund & Zingmark, 2012; Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2008).  

 

Vårdpersonal har stort inflytande i hur kvinnorna upplever sin sjukdomsperiod. Kvinnor 

kan känna sig nedvärderade av sin omgivning och vårdpersonal efter att ha drabbats av 

hjärtinfarkt och kan känna ett stort behov av att ha kontroll över sitt liv och hur de ska 

förhålla sig till sjukdomen och restriktioner i det dagliga livet såsom att räknas bort ur 

sociala sammanhang (Hildingh, Fridlund & Lidell, 2007). En del kvinnor upplever att 

de inte blir tagna på allvar när de söker sjukvård för hjärtsjukdom och att de inte blir 

undersökta noggrant. Utsagor finns om att kvinnorna känner sig nedvärderade och 

känner att vårdpersonalen inte lyssnar på dem (Hildingh et al., 2007; Isaksson et al., 

2012).  

 

Hjärtsjukvård utförd av primärvård  

Det har visat sig att behovet av stöd efter hjärtsjukdom och resurserna som erbjuds inte 

alltid står i proportion till varandra. Sjöström-Strand, Ivarsson och Sjöberg (2011) har 

undersökt hur kvinnor som haft hjärtinfarkt lever fem år senare och de kom fram till 

saker som har relevans för vårdpersonal. Kvinnorna uppgav att de hade behov av 

uppföljning längre än det år de blev erbjudna. De hade betydande kvarvarande 

hälsoproblem och de upplevde hjärtsjukdomen som en börda i livet. Kvinnorna kände 

sig nedvärderade av vårdpersonalens bemötande, deras frågor blev inte besvarade och 

de upplevde att de blev dåligt informerade av vårdpersonal. Livsstilsförändringar 

upplevde kvinnorna som svårare att genomföra än de trodde. Ekonomiska svårigheter 

gjorde att flera kvinnor gick tillbaka till heltidsjobb trots att hälsan egentligen inte tillät 

det. Sjöström-Strand et al. (2011) föreslår i sin diskussion att ordination på livslång 

livsstilsförändring, för patienter som varit hjärtsjuka, borde förekomma med tillhörande 

stöd och uppföljning. Liknande stöd för hjärtsviktspatienter har gett positivt utfall 

(ibid.). Enligt Nordgren, Asp och Fagerberg (2007) bör stöd och hjälp efter en episod av 

hjärtsjukdom med fördel bedrivas med kontinuitet och patientens individuella behov i 

fokus. Primärvården anses vara speciellt lämpad för denna sorts kontinuitet och då är en 

fast vårdkontakt viktig för att inte vården ska bli splittrad och upplevas som meningslös 

(ibid.).  

 

Prioritering på resurser inom primärvården är olika. En studie av Sjöström-Strand, 

Ivarsson och Sjöberg (2012) har utförts i Skåne för att kartlägga primärvårdens olika 

resurser i uppföljningen av hjärtsjukvård. Studien visade att hälften av vårdcentralerna 

som undersöktes inte hade rutiner för överrapportering av hjärtpatienter eller specifika 

rutiner för uppföljning efter sjukhusvård. Brister fanns också i kunskaperna om 

hjärtsjukvård hos vårdpersonalen som arbetade på vårdcentralerna. En specialutbildad 

hjärtsviktssjuksköterska fanns på c:a en fjärdedel av enheterna men få sjuksköterskor 

som specialiserat sig på hjärtsjukvård. Vidare konstaterades att extra resurser såsom 

sjukgymnaster och dietister var färre på privata vårdcentraler jämfört med 

landstingsstyrda. Trots att ett samband mellan låg inkomst och hög dödlighet i 

hjärtsjukdom finns så hade majoriteten av vårdcentralerna inget socioekonomiskt stöd 

för dessa patienter. De flesta vårdcentralerna hade inget samarbete med 

intresseföreningar inom hjärtsjukvård och författarna konstaterar i sin diskussion att 

flera akuta åtgärder finns för hjärtpatienter men få sekundära åtgärder (ibid.). 
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Bemötande inom sjukvården 

Bemötande kan utgöras av hur vården bedrivs, bland annat kan det handla om vilken 

människosyn som finns, den värme och det engagemang som vårdpersonalen utstrålar 

och att patienterna blir mottagna med värdighet (Fossum et al., 2007). Vissa grupper i 

befolkningen har visat sig bli bemötta annorlunda än andra inom sjukvården. Trots att 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) anger att god vård ska bedrivas på lika 

villkor för hela befolkningen. Dock visar Jakobsson (2007) i en studie där han 

undersöker vad som karaktäriserar dåligt bemötande inom vården en ökad risk för att bli 

illa bemött inom sjukvården om man tillhör följande grupper: yngre personer, kvinnor 

och personer som drabbats av symtom som var svårtolkade och svåra att behandla. 

Bemötandet präglades då t.ex. av tidsbrist, att inte bli tagen på allvar, att patienten blev 

misstrodd och att personalen inte lyssnade på patienten (ibid.).  

 

Vikten av att anpassa vården efter individen har uppmärksammats i forskning. I en 

studie om kvinnliga hjärtsviktspatienters upplevelser av formell vård som präglas av 

riktlinjer/vårdprogram (Nordgren et al., 2007) framkom olika aspekter av bemötande. 

Samtidigt som vårdpersonal ville att kvinnor skulle söka kunskaper om sin sjukdom så 

kände en del kvinnor sig utestängda ur hälsoprocessen. Bland annat togs beslut över 

patientens huvud. Frågor som kvinnorna ställde blev antingen inte besvarade eller blev 

besvarade på ett sätt så att de inte förstod svaren. Genom att inte lyssna på kvinnornas 

kunskaper om sig själv och deras upplevelser av sjukdomen riskerade vårdpersonalen 

att uppfattas som inkompetenta. Personal som lyssnade på kvinnans utsagor och 

tillgodosåg hennes personliga behov uppfattades som trygg och kompetent (ibid.). När 

vårdpersonalens information om och instruktioner för att förhålla sig till sjukdomen var 

generell upplevde en del kvinnliga hjärtpatienter detta som en börda då deras 

upplevelser ignorerades. Kvinnorna kände då förlorat egenvärde och att de blev ovärdigt 

bemötta (Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003; Johansson & Ekebergh, 2006). I en 

studie som beskriver kvinnors upplevelser av livet efter en hjärtinfarkt så framkom att 

kvinnorna även kände förlorat egenvärde och att de blev ovärdigt bemötta genom att 

vårdpersonalen ignorerade kvinnornas upplevelser av mediciners biverkan (Johansson et 

al. 2003). I studier där kvinnor intervjuats om olika aspekter i samband med 

hjärtsjukdom framkommer att kvinnor upplevde att deras frågor inte blev besvarade av 

vårdpersonal och dessutom att vårdpersonalen följde givna rutiner snarare än att ta 

hänsyn till patientens önskemål. (Hildingh et al., 2007; Johansson & Ekebergh, 2006; 

Nordgren et al., 2007). 

 

Inom vårdvetenskapen och inom forskning framhävs patientens roll och delaktighet i 

vårdprocessen. Professionell vård ur ett vårdvetenskapligt perspektiv som beskrivet av 

Dahlberg och Segesten (2010) går ut på att som vårdare vara personlig men inte privat 

och att i yrkesrollen hitta sin egen stil som genomsyrar hela vårdandet. Individens 

upplevelse av sin omvärld kallar Dahlberg och Segesten (2010) för livsvärld. Patientens 

upplevelser av hur sjukdomen och vårdförloppet påverkar tillsammans med de 

förutsättningar livsvärld bör styra vårdandet för att undvika att vården bidrar till onödigt 

lidande (ibid.). I en intervjustudie (Johansson & Ekebergh, 2006) undersöktes kvinnors 

upplevelse av deltagande i vårdprocessen i samband med en hjärtinfarkt. I svaren 

beskrevs bemötande som påverkade kvinnornas delaktighet. Kvinnorna kunde bli 
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inbjudna till att få information om sjukdomen men utrymme för deras utsagor och 

upplevelser fanns inte. Det förekom att kvinnorna kände sig misstrodda av 

vårdpersonalen, deras behov försummades, frågor ignorerades och de upplevde en 

generell sårbarhet och utsatthet samtidigt som de kände stor tacksamhet för vården som 

bedrevs (ibid.). 

 

Även sjuksköterskors uppfattning av patientens delaktighet har undersökts. Sahlsten, 

Larsson, Lindencrona och Plos (2005) beskriver förutsättningar för att främja patientens 

delaktighet utifrån sjuksköterskors uttalanden om ämnet. Sjuksköterskors resurser och 

patientens förutsättningar och förkunskaper används för att skapa ett klimat där dialog 

är möjlig. Dialogen underlättar för patienten så att han/hon kan ta delat ansvar för 

förberedelser inför och medverkan i den vård som patienten tackat ja till. För 

sjuksköterskan innebär detta att använda strategier som till exempel att bjuda in till 

samspel, att våga tala i klartext, att hålla en professionell distans och att vänta ut 

patienter som inte är redo för att kommunicera. Det uppges också vara viktigt att ta reda 

på patientens förförståelse, förväntningar och behov. Hänsyn behöver tas för 

individuella och kulturella skillnader (ibid.). 

 

Inom sjukvården finns ett glapp mellan teori och praktik när det gäller bemötande. För 

att kunna arbeta med svåra existentiella frågor varje dag händer det att vårdpersonal 

utvecklar olika strategier för att distansera sig gentemot patienten. Exempel på strategier 

kan vara att använda rumsnummer istället för patientens namn när patienten omtalas 

eller att mekaniskt utföra procedurer som förutbestämts (morgontoalett etc.) Risken med 

att erbjuda mer personlig vård utan att utveckla skyddsmekanismer för vårdpersonalen 

är att vårdpersonalen blir utbränd (Svensson, 1993).  

 

En svensk avhandling (Holmström, 2002) har utförts med antagandet om att både 

patienter och vårdpersonal gynnas av ett patientcentrerat arbetssätt. Sjuksköterskor inom 

primärvård har intervjuats för att beskriva hur de ser på sin yrkesroll i mötet med 

patienterna. I en strävan att utveckla sjuksköterskans och övrig vårdpersonals yrkesroll 

med patienten i fokus beskrev oförenliga krav från arbetsgivaren att dels hjälpa 

patienterna men också att föreslå egenvård för att begränsa vården. Detta ledde till en 

konflikt mellan vad sjuksköterskorna ansåg vara bäst för patienten och vad vården 

kunde erbjuda. Det fanns en rädsla hos sjuksköterskorna att bedöma fel och att under 

tidspress kunna tolka in patientens behov via telefon för att avgöra vem som behöver de 

få mottagningsbesök som finns. Sjuksköterskorna kände sig tillfreds med sitt arbete när 

de hade tid att lyssna in patienten, ha möjlighet att svara på frågor och kunna vägleda 

till rätt åtgärd. Tid för personlig utveckling inom yrkesrollen, reflektion och 

handledning uppger sjuksköterskorna som främjande för det personliga patientmötet 

och en förbättrad vård (ibid.). 
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PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor har tidigare blivit intervjuade om sina upplevelser i samband med hjärtsjukdom 

och hur det är att leva efter en hjärtinfarkt. Studier har gjorts om hur delaktiga de är i 

vården, varför de väntar med att söka vård och hur de upplever att bli vårdade utefter 

vårdprogram. I dessa studier framkommer uppgifter om hur vårdpersonalens bemötande 

påverkar kvinnornas upplevelser och tillfrisknande. Trots att dessa studier inte har 

fokuserat på bemötande så framkommer ändå olika aspekter av detta i resultaten. Dessa 

aspekter vittnar om att kvinnors upplevelser och utsagor i samband med hjärtsjukdom 

inte tas på allvar av vårdpersonal. Bemötandet kan ytterligare belysas genom att tillfråga 

kvinnor om hur de upplever vårdpersonalens bemötande i samband med att de sökt vård 

för hjärtsjukdom. I yrkesrollen kommer distriktssköterskan att möta kvinnor som har 

blivit drabbade av hjärtsjukdom, både inom hemsjukvården men även på vårdcentral i 

samband med insjuknande eller i eftervården. Kunskapen om hur hjärtsjuka kvinnor 

upplever vårdpersonalens bemötande i samband med hjärtsjukdom är viktig för 

distriktssköterskan för att som yrkesgrupp kunna utveckla ett korrekt omhändertagande 

med individen i fokus. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av vårdpersonalens bemötande i 

samband med hjärtsjukdom. 

 

METOD 

Ansats 

Kvalitativ studie med induktiv ansats har använts som metod i studien för att fånga 

upplevelser och erfarenheter hos kvinnorna som speglar det syfte som uppsatsen har 

(Polit & Beck, 2008). Induktiv ansats ger forskaren möjlighet att förutsättningslöst 

granska stora mängder data och bryta ner dem för att göra dem tillgängliga för läsaren 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

 

Deltagare 

Innan studien startade utfördes en pilotstudie där två kvinnor intervjuades. De valdes ut 

och tillfrågades eftersom författarna hade fått kännedom om att de råkat ut för 

hjärtsjukdom. Polit och Beck (2008) beskriver att informanter till en kvalitativ studie 

bör utgöras av individer som har kunskaper i det efterfrågade problemet. De två 

intervjuerna beskrev kvinnornas upplevelser av vårdpersonalens bemötande tydligt och 

höll samma kvalitet som de åtföljande intervjuerna och användes därför i uppsatsen. 

Kontakt togs senare med Hjärt & Lungsjukas Förening avdelning Halland för att hitta 

fler kvinnliga informanter att intervjua. En presentation av den planerade uppsatsen 

utfördes på två medlemsmöten med en förfrågan om att få intervjua kvinnor som 

drabbats av hjärtsjukdom. På första mötet erhölls kontakt med fem kvinnor, av dessa 

kunde fyra intervjuas. Den femte kvinnan valdes bort av geografiska skäl. Andra mötet 

gav kontakt med ytterligare två kvinnor. Två kvinnor hade hört talas om uppsatsen och 

tog själv kontakt.  En av dessa valdes bort på grund av att sjukdomsbakgrunden inte 
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motsvarade syftet. Kriteriet för att bli intervjuad var att de skulle vara kvinnor som 

drabbats av hjärtsjukdom. Sammanlagt nio kvinnor intervjuades. Ålderspannet på 

kvinnorna uppskattades vara mellan 60-85 år.  

 

Datainsamling 

Av de nio intervjuerna utfördes sju av dem i Hjärt & Lungsjukas Förenings lokaler i 

Halmstad. De två intervjuerna från pilotstudien utfördes hemma hos en av kvinnorna.  

Vid intervjusituationerna fanns förfriskningar i form av vatten, kaffe, kakor och frukt. 

Intervjuerna startades efter att författaren och informanten bekantat sig genom att prata 

om vardagliga saker. Sedan informerade författaren igen om samtycke och syftet med 

studien. Informanterna fick fylla i samtyckesformulär (Bilaga 1). En intervjuguide 

användes i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) (se Bilaga 2). Inledande fråga 

var: Hur blev du bemött av vårdpersonal när du sökte vård för hjärtsjukdom? För att 

behålla röd tråd kunde följande frågor bidra med stöd, det som Kvale och Brinkmann 

(2009) kallar sondering: Kan du berätta om bemötandet? Hur menar du då? Kan du 

berätta mer om det? Vilken betydelse fick det för dig? Har du sökt vård för detta 

tidigare? Båda författarna utförde intervjuer, fyra respektive fem var. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 13 till 57 minuter.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna spelades in för att senare kunna transkriberas ordagrant så fort som möjligt 

av den som utförde intervjun så som Kvale och Brinkmann (2009) förespråkar. I 

enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) genomlyssnades intervjuerna 

och lästes av båda författarna upprepade gånger för att sätta sig in i materialet. 

Meningsenheter som motsvarade uppsatsens syfte togs ut av författarna var för sig 

(ibid.). För att validera uppgifter i intervjuerna som motsvarade syftet i uppsatsen, 

jämfördes meningsenheterna för att säkerställa att författarna hade tolkat materialet på 

samma sätt, detta i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009). I den induktiva ansatsen 

ingick att författarna genomläste intervjumaterialet upprepade gånger sökande efter 

meningsenheter som motsvarade syftet i uppsatsen. Dessa meningsenheter kodades och 

kategoriserades. Författarna strävade sedan efter att hitta mönster i koderna och 

kategorierna. Sökandet efter en röd tråd i intervjumaterialet utmynnade i en tematisering 

(Polit & Beck, 2008). Exempel på analysprocessen presenteras i bilaga 3. 

 

Förförståelse 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) har författarna av kvalitativa studier 

sin förförståelse med sig och det är omöjligt för författaren att helt lägga den åt sidan 

eftersom en delaktighet uppstår i samband med en intervju. Distansering är därför inte 

möjlig. Författarna till denna uppsats hade en förförståelse med sig innan studien 

startade att kvinnorna var nöjda med vården och att de inte skulle ha så mycket att 

berätta. Kvale och Brinkman (2009) betonar vikten av att vara kunnig i ämnet och att 

ställa öppna frågor för att få en så bred bild som möjligt av det som studerats. 
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Etiska överväganden 

Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev till informanterna för att påminna om 

syftet med studien och uppmärksamma att deltagandet var frivilligt och att 

informanterna när som helst kunde avbryta (se Bilaga 4). Denna information upprepades 

muntligen i samband med intervjuerna. Samtyckesformulär ifylldes av informanterna 

innan intervjun. Eftersom uppsatsen utfördes i en magisterutbildning på Högskolan i 

Borås så behövdes ingen etikprövning enligt SFS 2003:460. Varje intervju fick en kod 

för att inte röja informanternas identitet. I enlighet med Helsingforsdeklarationen (1964) 

togs hänsyn till informanternas integritet. Konfidentialitet upprätthålls genom att enbart 

uppsatsförfattarna, handledaren och examinatorn får ta del av intervjutranskriberingarna 

inför uppsatsarbetet och informanternas självbestämmanderätt bejakades genom att de 

kunde avsluta sitt deltagande när de ville. 

 

RESULTAT 

Tema, kategorier och underkategorier 

Ur intervjumaterialet framkom ett tema, fyra kategorier och 11 underkategorier. 

Samtliga kvinnor uttryckte att de var nöjda med vårdpersonalens bemötande men att de 

samtidigt kunde känna missnöje och detta utgjorde temat i uppsatsen: nöjd men ändå 

missnöjd. Kategorierna var Kompetens, Omtanke, Försummelse och Tvivel. 

Underkategorier, kategorier och tema presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1: Underkategorier, kategorier och tema 

Underkategori Kategori Tema 

Upplever skyndsamt 

omhändertagande 

 

Kompetens 
 

 

 

 

 
Nöjd men ändå missnöjd 

Känner förtroende 

Upplever engagemang  

 

Omtanke 
Känner gemenskap 

Känner sig lugn 

Känner tacksamhet 

Känner sig bortglömd  

Försummelse 
Känner sig nonchalerad 

Känner misstro  

Tvivel 
Känner besvikelse 

Känner osäkerhet 

 

Kompetens 

Med kategorin kompetens menas att vårdpersonalens bemötande gjorde att kvinnorna 

upplevde vårdpersonalen som kompetent. I kategorin kompetens omfattades att 

kvinnorna upplever skyndsamt omhändertagande och att de känner förtroende för 

vårdpersonalen. 
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Upplever skyndsamt omhändertagande 

I intervjuerna fanns utsagor om nöjdhet med hur skyndsamt omhändertagandet var när 

vård söktes för hjärtsjukdom. Trygghet kunde upplevas när undersökning och 

behandling startade redan i hemmet. Det kunde också handla om att slippa vänta, att 

vårdpersonalen tolkade det akuta förloppet korrekt och att få behandling snabbt.  

 

”Jag bad min jobbarkompis sa du får ringa till ambulansen för det är något som är fel, 

men dom påbörjade behandlingen direkt och ja alltså jag jag blev lugn när dom kom för 

dom är väl... de var lugna och det smittar ju och som sagt det kändes som att de visste 

exakt vad de skulle göra och jag såg dom hade kontakt med läkare under tiden.” 

(Pilotintervju 1) 

 

Känner förtroende  

Förtroende för vårdpersonalen uppnåddes genom att vårdpersonalen tog sig tid att 

samtala om vårdförloppet både genom att informera och att lyssna. Förtroende för 

vårdpersonalen kände kvinnorna också genom att vårdpersonal bidrog med kontinuitet 

och var tillmötesgående för kvinnans behov. Förtroende kunde också handla om att en 

person kunde skapa en känsla av trygghet i bemötandet som räddade en annars osäker 

vårdsituation. Förtroende uppnåddes även av att vårdpersonalen tog kvinnorna på allvar. 

Den expertis som vårdpersonalen hade gjorde att en kvinna kände förtroende och 

vågade utsätta sig för behandling. Fysisk närvaro av vårdpersonal skapade förtroende då 

kvinnorna upplevde tillgänglighet. Förtroende kunde även kännas genom att 

vårdpersonalen var saklig och korrekt istället för att vara omhuldande. 

 

”Att man får ett sterilt korrekt bemötande, men det är inte inte omfamnande varmt utan 

sterilt korrekt och det kändes jätteskönt ska jag säga, för hade någon börjat pluttinutta 

om en också för man blir ju väldigt skör, väldigt gråtmild, nu vet jag inte om jag var det 

då precis för då det har nog kommit mer efteråt. Den här gråtmildheten och sånt här 

alltså. Men men just det här att man är så väldigt skör gör att att man kanske inte ska 

ha nån som daddar om en. Utan att man det här sterila sätter det passade mig i alla 

fall.” (Intervju 6) 

 

Omtanke 

Med kategorin omtanke menas att vårdpersonalens bemötande präglades av 

omtänksamhet. Omtänksamt bemötande innebar att kvinnorna upplevde 

vårdpersonalens engagemang, kände gemenskap, kände sig lugna och kände tacksamhet 

gentemot vårdpersonalen. 

 

Upplever engagemang 

Ett allmänt trevligt mottagande av vårdpersonalen uppfattades av kvinnorna som bra 

bemötande, i detta ingick att vårdpersonalen var rara mot kvinnorna. Förvåning kunde 

upplevas över vårdpersonalens engagemang trots hög ålder. Engagemang från 

vårdpersonal kunde också upplevas då både patient och närstående blev beaktade. 

Engagemang kunde även utgöras av att vårdpersonal trots hög arbetsbelastning såg till 

de basala behoven. Närvaro i samtalet, återkoppling från vårdpersonalen och möjlighet 
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att ställa frågor var något som gjorde att kvinnorna upplevde vårdpersonalens 

engagemang. 

 

”Jag känner att det är nån som har brytt sig om mig att det är någon som har lyssnat på 

mig och någon som har kunnat ägna lite tid åt mina problem så att jag har kunnat fråga 

olika saker och som sen i sin tur har tagit reda på och inte bara lämnat en. Så henne 

kände jag mig väldigt trygg med jag ringde henne vid något tillfälle också när det var 

något jag undrade över, jätte fint bemötande då också.” (Intervju 1) 

 

Känner gemenskap 

Kvinnor upplevde gemenskap genom att vårdpersonalen kände igen dem i ett privat 

sammanhang. Humor och familjär stämning beskrevs som en trygghet av de intervjuade 

kvinnorna. Ett gott bemötande som bidrog till känsla av gemenskap var att 

vårdpersonalen kunde bli personlig men inte privat. 

 

” … alla har vart… trevliga och när dom kommer med mat och allting dom pratar… 

Man blir som en liten familj också.” (Intervju 4) 

 

Känner sig lugn 

Distrahering genom samtal eller lugnande åtgärder och när vårdpersonal visade 

självsäkerhet inför uppgiften gjorde att kvinnornas oro och rädsla minskade. Tryggheten 

att vara i vårdpersonalens närhet kunde bidra till lugn. När vårdpersonalen var lugn i sitt 

bemötande bidrog det till att kvinnorna själva kände sig lugna. 

 

” Hon pratade lugnande till mig, fast jag var inte orolig, jag hade ta eh tankarna, ja, eh 

de är sn snälla här och de är bra här och det blir som det blir. Jag var inte ett dugg 

rädd. Men det var eh väldigt eh bra med den sjuksköterskan.” (Intervju 3) 

 

Känner tacksamhet 

I en utsatt situation då kvinnorna fick hjälp kände de en tacksamhet gentemot 

vårdpersonalen. Vårdpersonalen hjälpte kvinnorna att vända otrygghet till trygghet med 

små enkla medel och det gjorde att kvinnorna kände tacksamhet. Tacksamhet kunde 

också kännas genom att bli lämnad ifred mellan omvårdnadsmomenten. Vårdpersonal 

som såg till att uppskjutna åtgärder blev utförda bidrog till tacksamhet. 

 

”Ja, han hjälpte ju mig och liksom få komma iväg, annars kanske jag hade legat där 

någon vecka till, för jag hade ju ändå legat där fyra veckor. Och han liksom han blev 

jättesnabbt färdig. Så där det, nä jag var jättetacksam för honom.” (Pilotintervju 2) 
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Försummelse 

Med kategorin försummelse menas när vårdpersonalens bemötande gjorde att kvinnorna 

kände att de blev försummade. Det upplevde kvinnorna när de kände sig bortglömda 

och nonchalerade av vårdpersonalen. 

 

Känner sig bortglömd 

Kvinnorna kunde känna sig bortglömda när de sökte vård för hjärtsjukdom och 

vårdförloppet var långsamt. De utsattes då för långa väntetider utan att uppmärksammas 

av någon. Journalkopior och remisser som skulle skickas mellan vårdinrättningar 

glömdes bort och slarv i rutiner gjorde att kvinnor kände sig bortglömda.  

 

”Frågade jag G också i mars: - Du G skulle jag inte haft en sån där influensaspruta? -

Ojdå har jag glömt och sagt det till dig? Ja, tydligen.” (Intervju 6) 

 

Känner sig nonchalerad 

När kvinnorna uttryckt ett behov som inte bejakades så upplevdes det som ett dåligt 

bemötande. Det kunde handla om att vårdpersonalen inte lyssnade på kvinnans 

kunskaper om sig själv, att de nonchalerade hennes symtom och att uttalade fysiska 

behov inte tillgodosågs. Vårdpersonalen upplevdes ibland göra vad de var tvungna men 

inte mer. Nyopererade fick inte se till läkare på flera dagar, vilket resulterade i att frågor 

inte kunde ställas om vårdförloppet och det fick kvinnorna att känna sig nonchalerade.  

Dåligt bemötande upplevdes då vårdpersonal pratade mer med närstående än med 

patient. Återkoppling saknades då information gavs utan hänsyn till individens 

livsvärld. En vårdcentral följde inte den behandlingsplan som sjukhuset ansett 

nödvändig. Utebliven utredning vid diffusa symtom gjorde att några kvinnor kände sig 

nonchalerade.  

 

”Jag låg där uppe i tre dar och så fick jag åka hem. Men det sattes inte in någon 

medicin. Och det gjordes ingen rejäl undersökning som jag kommer ihåg.” (Intervju 7) 

 

”… och så sa han ja det är inget fel på dig ju det är bra. Så sa jag det skall du inte säga 

sa jag för man blir inte sån under en hel timme om man inte är sjuk..” (Iintervju 5) 

 

Tvivel 

Kategorin tvivel omfattar kvinnornas upplevelser av att vårdpersonalens bemötande fick 

dem att tvivla på vårdpersonalen och vården. Underkategorier utgörs av att kvinnorna 

kände misstro, besvikelse och osäkerhet av vårdpersonalens bemötande. 

 

Känner misstro 

Det förekom att patienter fick ringa och ta reda på undersökningssvar själva och det 

bidrog till misstro för vården. Kvinnorna uttryckte att slarvig personal inte följde 

hygienrutiner och det skapade misstro. Klumpigt uttalande av läkare på vårdcentralen 

skapade rädsla hos en av kvinnorna och det gjorde att hon bytte vårdcentral. 

Vårdcentralsläkare som inte kunde ta del av vad andra instanser hade gjort, 



 11 

vårdpersonal som blivit för privat och felmedicinering på grund av bristande rutiner 

uppgavs av kvinnorna som grogrund för misstro.  

 

”Här har ju jag fått fel medicinering så pass lång tid, det har jag ätit i oktober, 

november, december och januari tre gånger så mycket som jag skulle ha.” (Intervju 1) 

 

Känner besvikelse 

När kvinnorna inte fick den vård de behövde upplevde de besvikelse. Det kunde handla 

om att få vänta länge på en undersökning och att överenskommen vård inte blev av. 

Vården var inte tillgänglig och den planerade vården var inte anpassad till patientens 

tillstånd och det gjorde att kvinnorna kände sig besvikna på vården. Besvikelse kunde 

kännas när vårdpersonal inte bad inte om ursäkt för fel som begåtts. 

 

”Du skulle skickat en remiss för X till logoped och det hittar jag ingen här och han var 

väll också inne och tittade i datan där. -Åh förresten, säger hon där, att jag har X 

sittande här du kan få prata med henne men det ville han inte göra, men han sa det att 

be om ursäkt och så skall jag skicka i väg den.” (Intervju 1) 

 

Känner osäkerhet 

De intervjuade kvinnorna uttryckte att det innebar stor osäkerhet om vården inte var 

anpassad efter patienten. En annan osäkerhet som uttrycktes var om vården var 

anpassad till patientens uttalade sjukdomshistoria och inte bara den aktuella åkomman. 

Vårdcentralens otillgänglighet och vårdpersonalens bemötande kunde resultera i att 

patienter fick en känsla att de var där för vården och inte tvärtom, det bidrog till en 

känsla av osäkerhet.  Uppskjutna akuta åtgärder angavs också som en källa till 

osäkerhet. 

 

”- Ja sa jag det verkar som om jag skall ligga här till jag dör för nu har jag legat här 

en månad och jag har dubbel förtur.” (Pilotintervju 2) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Pilotstudierna var något kortare än de andra intervjuerna vilket kanske återspeglar 

ovanan som intervjuare. När ytterligare intervjuer utfördes justerades inledningsfrågan 

något. För att säkerställa att intervjuerna återspeglade syftet och därmed öka 

tillförlitligheten så användes en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009).  Utöver 

intervjuguiden behövde vissa frågor förtydligas när informanterna inte förstod eller 

visste hur de skulle börja berätta. Det visade sig vara svårt att hålla sig till 

intervjuguiden, och att undvika dubbla frågor eller ledande frågor, vilket kan ha 

påverkat resultatet.  

 

Alla informanterna var från samma stad, de flesta hade vårdats på samma klinik och det 

kan bidra med att resultatet blir ensidigt och påverka överförbarheten så som Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) beskriver. Trots att en del intervjuer var korta så gav de 

ändå information om bemötande.  
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Intervjuerna transkriberades snarast efter intervjuernas genomförande, av den som 

utförde intervjun, för att minimera risk för missförstånd. Kvale och Brinkmann (2009) 

påpekar att tillförlitligheten kan påverkas i utskriftsförfarandet så till vida att dynamiken 

i en text kan påverkas av att olika personer skriver ut. I denna uppsats minimerades 

ovan nämnda effekt av att intervjuerna även lyssnades igenom av båda författarna flera 

gånger för att bekanta sig med alla intervjuer och för att få med alla nyanser i materialet. 

Det visade sig att något som kunde verka positivt i skrift var negativt när intervjun 

hördes eller vice versa.   

 

De transkriberade intervjuerna lästes flera gånger. Båda författarna tog ut 

meningsenheter som motsvarade syftet för att sedan jämföra dessa så att en gemensam 

syn på vad som uppfattades som bemötande fanns. Detta var ett sätt att öka 

tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 2009). En fortlöpande process pågick där 

författarna jämförde intervjumaterialet med temat för att se om dessa överensstämde. 

Som Polit och Beck (2008) beskriver så kan tidiga skisser av temat behöva ändras under 

arbetets gång, vilket även gjordes.  

 

Informanterna beskrev upplevelser av vårdpersonalens bemötande i andra situationer än 

som motsvarade syftet. Dessa togs bort ur analysen vilket i efterhand ansågs vara synd 

då utsagorna utgjorde bra exempel på bra och dåligt bemötande som kvinnorna hade 

varit med om.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att det kan vara svårt att generalisera ett resultat 

när en studie bygger på få informanter. De problematiserar också om man 

överhuvudtaget behöver generalisera. Även om intervjumaterialet utgör en 

ögonblicksbild i en liten population i en begränsad del av den svenska befolkningen så 

visar det hur vårdpersonalens bemötande kan upplevas av kvinnor. Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008) beskriver överförbarheten såsom möjligheten att applicera 

studiers kunskaper i andra sammanhang. Det finns gott om utsagor i denna uppsats som 

gäller även i andra vårdsammanhang. Resultatet kan bidra till att vårdpersonal får sig en 

tankeställare. 

 

En svaghet i studien är att bara svenska kvinnor intervjuades. Som distriktssköterska är 

det viktigt att ta hänsyn till kulturella skillnader i bemötandet. Björk Brämberg, 

Nyström och Dahlberg (2010) belyser vad invandrarkvinnor har för behov för att kunna 

vara delaktiga i vården som bedrivs. 

 

Resultatdiskussion 

Ur intervjumaterialet kunde en generell nöjdhet med bemötandet utläsas. Dock fanns det 

tillfällen där kvinnorna upplevde missnöje. Detta utgjorde temat i intervjumaterialet. 

Även i Johansson och Ekebergh (2006) beskrivs denna dualism. Samtidigt som 

kvinnorna i den studien uttryckte stor tacksamhet och var nöjda över att de fick korrekt 

vård så uttryckte de även missnöje för att deras utsagor ibland inte togs på allvar och att 

deras behov och deras livsvärld inte togs hänsyn till (ibid.). Det finns många exempel i  

intervju materialet som vittnar om dessa upplevelser. Det kunde vara att en kvinna 

försökte upplysa vårdpersonalen om förkunskaper om henne själv som kunde spela in i 

vårdförloppet. Denna information negligerades. I flera fall var det kvinnor som sökte 
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hjälp på vårdcentral för sina symtom och blev hemskickade utan åtgärd och utan att 

symtomen togs på allvar. Isaksson et al. (2012) uppmärksammar att om kvinnor sökt 

vård för samma åkomma tidigare och blivit hemskickade utan utredning drog de sig för 

att söka vård igen och det innebar att de utsatte sig för risk att bli försämrade (ibid.). 

Som distriktssköterska är det viktigt att veta att det kan innebära stora konsekvenser för 

patienten att bli refuserad av vården, att inte bli undersökt och därmed inte bli tagen på 

allvar. 

Kvinnorna som intervjuades kände förtroende för vårdpersonalen. Det uppnåddes 

genom att vårdpersonalen tog sig tid att lyssna på patienten, att de var informerande och 

att de svarade an till patientens funderingar. Förtroende kunde även uppnås av att 

vårdpersonal bidrog med kontinuitet genom att hålla ordning på den överenskomna 

uppföljningsplanen. Patienter fick träffa samma vårdpersonal flera gånger vilket bidrog 

till en familjär känsla. Nordgren et al. (2007) beskriver att deras informanter blev 

bekräftade som individer och kände sig sedda genom att de fick tillgång till uppföljande 

kontinuerlig vård och blev respektfullt bemötta. Samma författare beskriver också att 

informanter upplevde vård utan kontinuitet som splittrad, utan mening och opersonlig 

(ibid.). I studien av Sahlsten et al. (2005) uppger sjuksköterskor att återkoppling till 

patienter är viktigt för att främja patientens egenvård och att de ska känna sig 

meningsfulla. Välinformerade patienter kan vara mer delaktiga i beslut om vården. Ett 

annat sätt för att erhålla patientens förtroende uppger sjuksköterskorna är att använda en 

öppen och ärlig framtoning gentemot patienten (ibid.). Med enkla medel kan 

distriktssköterskan bidra till en förbättrad vårdrelation, öka patientens förtroende för 

vården som bedrivs och öka patientens känsla av delaktighet. Detta kan åstadkommas 

genom att lyssna på patienten, att bekräfta det patienten säger, att följa och hålla reda på 

överenskomna planer och att återkomma till patienten om oklarheter som inte har lösts 

på plats. 

 

De intervjuade kvinnorna upplevde ett skyndsamt omhändertagande. De var medvetna 

om att kvinnor och män kan ha olika symtom och de upplevde även att vårdpersonalen 

uppmärksammade detta. Detta utgör en intressant del av resultatet då det kan indikera 

att hjärtsjuka kvinnor tas mer på allvar nuförtiden. Kvinnornas medvetenhet om olika 

symtom på hjärtsjukdom kan bero på att de är medlemmar i Hjärt- och Lungsjukas 

förening och därmed är välinformerade. Patel et al. (2004) påpekar att både typiska och 

atypiska symtom på hjärtsjukdom ska tas på allvar så som bröstsmärtor respektive 

diffust illamående. Sjöström-Strand et al. (2012) beskriver att få vårdcentraler i deras 

studie har samarbete med intresseföreningar. Som distriktssköterska är det lämpligt att 

nämna att intresseföreningar finns eftersom patienter och närstående kan byta 

erfarenheter med andra personer som varit med om samma sak. Intresseföreningar kan 

även bidra till ökad uppmärksamhet i samhället. 

 

Intervjumaterialet genomsyrades av att kvinnorna kände att vårdpersonalen var 

omtänksam. Vårdpersonalens närvaro och lugn kunde bringa lugn hos kvinnorna och de 

kände tacksamhet gentemot vårdpersonalen i olika situationer. Trevlig vårdpersonal 

som pratade med kvinnorna uppgavs också ge positiv upplevelse. Omtänksamt 

bemötande kunde kvinnorna uppleva när vårdpersonalen gjorde det där lilla extra som 

resulterade i att kvinnorna kände sig sedda. Som nämnts tidigare beskriver Johansson 

och Ekebergh (2006) att patienter trots tillfällen av missnöje känner belåtenhet och att 

de blir väl omhändertagna när de vårdas. Även Nordgren et al. (2007) beskriver 
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belåtenhet hos hjärtsviktspatienter då de upplevde närvaro av vårdpersonalen och att de 

blev bekräftade som individer både inom slutenvård och öppenvård. Flera av 

bakgrundsartiklarna beskriver bristande omtanke av vårdpersonal. Exempelvis 

Johansson et al. (2003) beskriver att kvinnorna i studien menar att 

återhämtningsprocessen kräver stöd av vårdpersonalen, annars känner kvinnorna sig 

övergivna. En del i detta handlar om att de vill ses som individer och hörsammas (ibid.). 

Denna kunskap kan påminna vårdpersonal om vikten av att visa omtanke genom att titta 

till patienter och närstående, hälsa på alla och bidra med en vänlig stämning.  

 

Bristande rutiner eller rutiner som inte var anpassade efter patienten förekom, enligt de 

intervjuade kvinnorna, i alla instanser de besökte i samband med sin hjärtsjukvård. 

Detta bidrog till att kvinnorna kände sig bortglömda, att de kände sig nonchalerade, att 

de kände misstro, att de kände besvikelse och osäkerhet. Nordgren et al. (2007) 

beskriver hur rutiner och miljön på sjukhus bidrar till att patienter kan känna osäkerhet 

inför vården och vårdpersonalen eftersom rutinerna och miljön avpersonifierar 

individen (ibid.). Patienter uppges få delta på vårdens villkor eftersom de är beroende av 

vårdpersonalens expertis (Johansson & Ekebergh, 2006) Vidare visar Johanssons och 

Ekeberghs (2006) forskning att återbesök till slutenvården uppgavs vara mekaniskt 

utförda utan möjlighet och tid för patienten att reagera, det vill säga rutinerna var inte 

anpassade till patienten (ibid.). Jakobsson (2007) beskriver flera bristande rutiner som 

påverkar bemötandet. Exempel på detta är brister i uppföljning, bortglömda remisser 

och bristande kontinuitet (ibid.). Ingen av de intervjuade kvinnorna i denna uppsats 

uppgav att generell information som ges av vårdpersonalen rutinmässigt upplevdes som 

en börda såsom Johansson et al. (2003) visat i sin forskning. Dock fanns det flera 

utsagor om att kvinnornas frågor inte blev tagna på allvar och att vårdpersonal följde 

rutiner hellre än att individanpassa vården som även visats av andra (Hildingh et al., 

2007; Johansson & Ekebergh, 2006; Nordgren et al. 2007). Betydelsen för vården kan 

vara att som distriktssköterska vara lyhörd och ödmjuk i mötet, väl medveten om att 

bristande rutiner påverkar patienter väldigt mycket. 

 

Ur intervjumaterialet framkom att det som uppfattas som bra bemötande för den ene 

inte uppfattas som bra för den andre. Det kunde handla om att en kvinna satte värde på 

att ha vårdpersonal nära och ha tät kontakt medan en annan absolut inte ville bli 

omhuldad utan ville bli lämnad ifred. Patientens livsvärld ska beaktas för att 

vårdpersonalen ska kunna vårda och ta hand om en patient på ett professionellt sätt i 

enlighet med Dahlberg och Segesten (2010). I yrkesrollen som distriktssköterska bör 

inte ett sorts bemötande väljas och användas på alla patienter utan det är nödvändigt att 

vara inkännande. Hur man är som person och vårdrelationen mellan patient och 

vårdpersonal påverkar. Även om vårdpersonal och patient delar samma verklighet så 

upplever de denna på olika sätt. Personlighet och bakgrund bidrar till att fokus läggs på 

olika delar av verkligheten. Det är vårdpersonalens uppgift att se till att det är patientens 

upplevelse som blir tongivande och inte verksamhetens eller personalens.  

 

I intervjumaterialet fanns exempel på både fungerande och ej fungerande uppföljning av 

primärvården. Exempel på kategorin att känna sig bortglömd var att bristande 

överrapportering mellan sjukhusvård och primärvård resulterade i att en kvinna inte 

blev noterad som riskgrupp för influensaspruta. Hade hon inte själv tagit ansvar för 

detta så hade hon kanske inte blivit vaccinerad. Det fanns exempel på att 



 15 

patientjournaler inte fanns tillgängliga på vårdcentralen som skulle ansvara för 

uppföljning. Kategorin känner sig nonchalerad kunde vara att sjukhusvårdens planer på 

uppföljning av blodprover inte följdes. Det fanns dock exempel på kvinnor som var 

nöjda med uppföljningen, flera av dessa uppgav familjär stämning och gemenskap som 

en viktig faktor som bidrog till trygghet på vårdcentralen. Sjöström-Strand et al. (2012) 

belyser brister i överrapportering och uppföljning av hjärtpatienter inom primärvården. 

Johansson et al. (2003) och Sjöström-Strand, Ivarsson och Sjöberg (2011) beskriver hur 

kvinnor har ett behov av uppföljning efter en episod av hjärtsjukdom. Holmström 

(2002) uppmärksammade för tio år sedan att sjuksköterskor hade svårt att balansera 

kraven från verksamheten med patientens behov inom primärvården. Sjöström-Strand et 

al. (2012) beskriver att primärvården numera visat sig ha väldigt olika resurser från 

vårdcentral till vårdcentral. Berlin och Kastberg (2011) belyser att 

vårdvalsverksamheternas vård påverkas av hur de finansieras. Oönskade effekter kan bli 

att vårdcentralerna maximerar antalet besök per dag eller att de riktar sig till friskare 

patienter i välbeställda områden (ibid.). När primärvården via vårdval blir mer 

kundorienterad riskerar verksamheten att slitas mellan en önskan att vara kunden till 

lags för att inte förlora denne och att bedriva en lönande verksamhet. Det är en svår 

balansgång för vårdpersonalen. Som distriktssköterska kan detta innebära att 

verksamhetens och patientens krav blir oförenliga. Det ställer stora krav i yrkesrollen, 

samtidigt som distriktssköterskan ska bejaka patientens behov så kan han/hon inte stöta 

sig med sin arbetsgivare.  

 

Den uppföljning som erbjuds idag via vårdcentraler har således visat sig vara 

otillräcklig för kvinnor som varit drabbade av hjärtsjukdom. I kategorin kompetens 

beskrevs att kvinnorna upplevde kontinuitet i eftervården och det gjorde att de kände 

förtroende för vårdpersonalen. Sjöström-Strand et al. (2012) visar i sin forskning att 

förkovran i hjärtsjukdom är ovanlig hos vårdpersonal på vårdcentraler, det finns oftare 

specialutbildad vårdpersonal inom diabetes eller hjärtsvikt. Nordgren et al. (2007) 

föreslår primärvård som en speciellt lämplig instans för sekundär uppföljning av 

hjärtpatienter och betonar kontinuiteten som extra viktig. Ett förslag för att bidra med 

kontinuitet är att en distriktssköterska med speciell inriktning på hjärtsjukvård skulle 

kunna stå för uppföljningen då det inte alltid finns möjlighet att ha samma läkarkontakt 

på vårdcentralen. Lämpligt vore då att med patientens behov och upplevelser som grund 

individanpassa informationen som ges.  Johansson och Ekebergh (2006) och Johansson 

et al. (2003) belyser att information som inte är individanpassad kan ses som en börda 

för patienten då den inte tar hänsyn till vad patienten kan, hur de lever eller vilka behov 

av hjälp patienten har. Enligt Johansson och Ekebergh (2006) erhåller kvinnorna 

dessutom informationen tidigt i återhämtningsfasen på sjukhuset då patienten kanske 

inte är mottaglig för information om resten av livet. Detta kan vara ytterligare en 

anledning till att distriktssköterskan på vårdcentralen är speciellt lämpad för denna typ 

av uppföljning. Första besöket skulle med fördel kunna utgöras av att patienten 

beskriver sin livsvärld och får berätta om sitt vårdförlopp. Då har distriktssköterskan 

möjlighet att individanpassa följande möten. Eftersom hjärt- kärlsjukdom är den 

vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor i Sverige (Socialstyrelsen, 2012) så 

skulle det kunna vara en rimlig resursprioritering. 

 

En kvinna som intervjuades i denna uppsats beskrev väldigt tydligt när hennes behov 

ignorerades i primärvården. Under kategorin försummelse beskrivs att hon kände sig 
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nonchalerad och fick inte den uppföljning som var planerad ifrån sjukhuset och hon 

beskrev att vårdpersonalen var trevlig och hade ett bra bemötande men de lade ingen 

som helst vikt vid hennes känslor, behov eller uttalanden. Johansson och Ekebergh 

(2006) beskriver flera exempel på när vårdpersonalen bedriver vård utan att patienten är 

i fokus och då faller vården platt, den blir overksam. Vården vårdar inte längre. Vården 

blir istället ett hinder i hälsoprocessen (ibid.). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 

vårdlidande som kan uppstå när inte patienten är i centrum utan vårdpersonalens eller 

verksamhetens behov kommer först (ibid.). Handlar det om att vårdpersonalen har för 

lite tid? Har vårdcentraler för slimmad organisation? Har vårdpersonalen för hög 

arbetsbelastning? Som distriktssköterska är det viktigt att ställa sig frågan: vem är där 

för vem? Finns patienten för vårdpersonalen eller finns vårdpersonalen för patienten? 

 

Förlag till vidare forskning 

Vidare forskning om kvinnor och mäns upplevelser av vårdpersonalens bemötande vore 

intressant oavsett diagnos. Framtida studier i ämnet skulle kunna utföras över ett större 

geografiskt område med patienter med olika diagnoser oavsett kön för att ge en mer 

mångfacetterad bild av bemötandet i stort. Intressant vore att även studera hur 

invandrarkvinnor upplever vårdpersonalens bemötande. 

 

SLUTSATS 

I uppsatsens resultat framkommer att kvinnorna var nöjda med vårdpersonalens 

bemötande. Kvinnorna upplevde omtänksamhet och såg vårdpersonalen som 

kompetent. Dock fanns det inslag i vården som skapade missnöje. Kvinnorna kunde 

känna sig försummade och kände tvivel gentemot vården och vårdpersonalen. I 

intervjuerna framkom många positiva utsagor om upplevelsen av vårdpersonalens 

bemötande.  En annan viktig del i resultatet handlar om vikten av återkoppling och 

vårdpersonalens engagemang. För att känna sig trygg och lugn i vården uppger 

informanterna vikten att bli sedd, hörd och tagen på allvar. Denna studie kan ge 

distriktssköterskor en insikt om att det finns enkla medel som kan tas till för att vända 

en negativ upplevelse till en positiv. 
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Bilaga 1  

Samtycke 

 

För att vi ska ha möjlighet att använda information ur intervjuerna i vår uppsats behövs 

ett samtycke: 

 

Jag godkänner att information ur intervjun används i en uppsats: 

 

 

 

 

Ort:                                    Datum:                               

 

 

Underskrift 

 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Inledande fråga: Hur blev du bemött av vårdpersonal när du sökte vård för 

hjärtsjukdom? 

Kan du berätta om bemötandet? 

Hur menar du då? 

Kan du berätta mer om det? 

Vilken betydelse fick det för dig? 

Har du sökt vård för detta tidigare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Bilaga 3 

Meningsenhet Kondenserad

menings-

enhet 

Kod Under-

kategori 

Kategori Tema 

Jag tycker det har väldigt 

stor betydelse att man 

vet liksom och inte går 

och undrar för då tänker 

man nu är det så. Annars 

hade man ju gått och 

oroat sig mycket mer. 

… har väldigt 

stor betydelse att 

man vet och inte 

går och undrar. 

Annars hade 

man gått och 

oroat sig mer. 

Betydelse att 

veta och inte 

undra. 

Känner 

förtroende 

Kompetens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöjd men ändå 

missnöjd  

 … en distriktssköterska 

och hon var väldigt noga 

hon ringde läk… hon 

lyssnade och sånt och då 

slog det väll 68 slag och 

då kontaktade hon en 

jourhavande läkare 

frågade om vi skulle 

skicka upp hon frågade 

om hon skulle ringa min 

dotter och då kände man 

sig väldigt trygg då. 

hon var väldigt 

noga, hon 

lyssnade och 

kontaktade 

jourhavande 

läkare, frågade 

om hon skulle 

ringa min dotter 

och då kände 

man sig väldigt 

trygg. 

var noga, 

lyssnade, 

kontaktade 

läkare och 

anhörig, kände 

sig trygg 

Känner 

förtroende 

Kompetens 

Så jag tycker personalen 

har varit jättebra och 

likadant här på 

vårdcentralen, där är de 

alltid lika goa. Jag vet 

inte om det är för att man 

känner folk där 

Personalen har 

varit jättebra. De 

är alltid lika 

goa… man 

känner folk där 

Känner folk Känner 

gemenskap 

Omtanke 

De prata och X fick 

macka och kaffe. Mig 

tog de ju hand om då och 

la in nitroglycerintablett 

under tungan och pratade 

med och förklarade vad 

de trodde hade hänt då 

för att då hade de ju sett 

på prover och sånt där. 

Och frågade… 

De prata och X 

fick macka och 

kaffe. Mig tog 

de hand om, 

pratade med och 

förklarade vad 

de trodde hade 

hänt då.   

Omhändertog, 

pratade, 

förklarade  

Upplever 

engagemang 

Omtanke 
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Bilaga 3 forts. 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Men jag kände 

med en enda 

gång att det här 

nej det här lät 

inte bra. Hon 

kunde ju sagt 

det på ett annat 

sätt menar jag. 

Nej det kan vi 

sånt och sen 

ville man ju inte 

prata så mycket 

mer utan det var 

bäst att tiga. 

… det här lät 

inte bra hon 

kunde sagt det 

på ett annat sätt. 

Sen ville man ju 

inte prata så 

mycket mer utan 

det var bäst att 

tiga. 

... kunde sagt på 

annat sätt., sen 

ville man inte 

prata 

Känner sig 

nonchalerad 

Försummelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöjd men ändå 

missnöjd 

 …så vi ringde 

ju det här 1177. 

Och då tyckte 

hon att jag och 

då var klockan 

tio över sju och 

då tyckte hon att 

jag skulle eh 

vänta till 

vårdcentralen 

öppnade. Också 

ville hon ge mig 

telefonnumret. 

Och då  kände 

jag det är fel. 

vi ringde 1177. 

hon tyckte att 

jag skulle  vänta 

till 

vårdcentralen 

öppnade. Och då  

kände jag det är 

fel. 

Tyckte att jag 

skulle vänta 

Kände att det 

var fel 

Känner sig 

nonchalerad 

Försummelse 

Jag sa jag är 

ingen läkare, jag 

kan inte bedöma 

det … det var 

alltid bråttom, så 

jag tänkte jag 

skall inte gå här 

för jag litar inte 

på dem så jag 

har bytt 

läkarstation 

Jag kan inte 

bedöma det… 

det var alltid 

bråttom. Jag 

skall inte gå här. 

Jag litar inte på 

dem 

Jag litar inte på 

dem 

Känner misstro Tvivel 

Jag var iväg och 

de tog blodtryck 

på mig och det 

var första 

gången på ett år. 

Och då fick jag 

åka dit extra för 

att åka och ta ett 

blodtryck alltså 

för att de inte … 

Då känner jag 

mig inte säker 

för då är det ju 

inte utifrån mig. 

De tog blodtryck 

på mig, första 

gången på ett år. 

Jag fick åka dit 

extra.… Känner 

mig inte säker 

det är inte 

utifrån mig. 

Känns inte 

säkert, inte 

utifrån mig. 

Känner 

osäkerhet 

Tvivel 
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Bilaga 4 

Förfrågan om intervju om bemötande 

Vi heter Kristina Nilsson och Johanna Ragnarsson. Vi arbetar 

som sjuksköterskor och studerar till distriktssköterskor på 

Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 

examensarbete i form av en uppsats. 

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på kvinnors upplevelser av 

vårdpersonalens bemötande i samband med hjärtsjukdom. 

 

För att få reda på detta vill vi intervjua dig. Vi vill alltså intervjua 

dig om det bemötande du fick av vårdpersonalen när du sökte 

vård för din hjärtsjukdom. Intervjun kommer att ta cirka en 

timmes tid. Vi kommer att genomföra intervjuerna på Hjärt- 

och Lungsjukas Förening i Halmstad på Österängsgatan 8 eller 

annan lokal om det finns önskemål.  

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan 

förklaring. I uppsatsen kommer personuppgifter att tas bort så 

att inget kan knytas till dig som person. Ingen obehörig 

kommer att ha tillgång till de utskrivna intervjuerna.  

 

 

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på telefonnummer: 

 

 

Kristina Nilsson 000-000000 

 

Johanna Ragnarsson 000-000000 
 

 

 

 

 

 

 


