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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund Endokardit är dagsläget en relativt sällsynt infektionssjukdom som drabbar hjärtat 

och framförallt hjärtklaffarna. I Sverige drabbas årligen cirka 500 personer och överlevnaden 

med adekvat behandling ligger på cirka 80-90%. Endokardit är ett komplext sjukdomstillstånd 

med ofta kräver expertis från många olika specialister. Vårdtiden är lång och inte sällan med 

olika former av komplikationer som följd.  

Syftet med studien var att beskriva omvårdnaden av patienter med endokardit från ett 

sjuksköterskeperspektiv.  

Metoden som användes var en kvalitativ metod med beskrivande design. Intervjuer med 

strategiskt ändamålsurval som använt sig av inklusions- och exklusions kriterier har 

genomförts. Sex sjuksköterskor från olika bakgrund, kön och arbetsplatser deltog i studien. 

Datan som framkom analyserades genom manifest innehållsanalys med till viss del latenta 

inslag.  

Resultatet visar informanternas beskrivning av omvårdnad kring patienter med endokardit ur 

ett sjuksköterskeperspektiv. Detta ses i resultatets tre huvud kategorier: Patientens 

förutsättningar, organisationens förutsättningar, sjuksköterskans förutsättningar. Alla 

kategorierna påvisar hur komplex omvårdnad kring denna patientgrupp är utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv.  

Slutsats av studien visar att begreppet omvårdnad är ett svårtolkat begrepp även för erfarna 

sjuksköterskor. Patienter med ett tidigare missbruk är en speciellt sårbar grupp att hantera, där 

behöver arbetet ske med tanke på deras missbruk samtidigt som behandlingen av endokardit 

fortgår. Hur väl omvårdnadsmässigt infektionsavdelningar i Mellansverige tar hand om och 

behandlar patienter med endokardit beror till stor del på vilka resurser sjukhuset har samt hur 

stor erfarenhet de sjuksköterskor som arbetar där har av att vårda patienter med endokardit.  

Nyckelord: Endokardit, Omvårdnad, Vårdrelationer, Teamarbete, Patientsäkerhet 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background endocarditis is a relatively uncommon diagnosis compared to other infectious 

diseases. Endocarditis affects the heart muscle but is mainly situated in the heart valves. In 

Sweden today about 500 persons are affected annually, with adequate treatment and care the 

survival rate is high within 80-90% of all cases. Endocarditis is a complex disease that 

requires treatment and care from multiple specialists, the time spent in hospital is long 

compared to other diseases and is often prolonged by complications of the treatment.  

The Aim of the study was to describe the caring of patients with endocarditis from a nurse’s 

perspective.  

The method used was a qualitative analysis using descriptive design, with the use of strategic 

purposeful sampling with help of inclusion and exclusions criterias. Six Nurses from different 

backgrounds, genders and workplaces participated in the interview study. The data analysis 

was conducted using manifest content analysis with some grade of latent analysis included. 

The Result showed how the informants of the study described caring for patients with 

endocarditis from a nurses point of view. This is explained by the three major categories: 

Patients conditions, The Organisations prerequisite and the Nursing staffs experienced and 

educational level. They all tell about the complexity of caring for patients with endocarditis.  

The Conclusion of the study showed that Nursing care and the term caring itself are terms 

that are somewhat hard to grasp because of their wide meaning in the Nursing community. 

Patients with predeveloped addiction to some sort of drug is a special group of patients to 

handle, especially when they are infected by endocarditis. Since they have to be cared for in 

their addiction as well as their infection. How well nurses on infections wards in Sweden care 

for patients affected by endocarditis depends a lot on what other resources the hospital has 

and on the experienced level of the nurses working there.  

Keyword: Endocarditis, Nursing care, Caring relations, Team care, Patient safety  
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INLEDNING 

Patientgruppen endokardit ingår i infektionssjukvården och är en patientgrupp som intresserat 

författarna till denna studie lite extra. Endokardit är en infektionssjukdom som drabbar hjärtat 

och främst hjärtklaffarna. Utan adekvat behandling är mortaliteten 100 % och med adekvat 

behandling kvarstår en mortalitet på cirka 10-20 %. Diagnostiken är komplex och tillsammans 

med behandlingstiden medför detta en lång tid på sjukhus för den drabbade. Idén till vår 

studie har uppkommit i samband med vårt arbete på en infektionsavdelning, där vi mött 

många patienter med endokardit. Vi har observerat att omvårdnaden för denna patientgrupp 

varierat mycket beroende på hur erfarna sjuksköterskorna är samt vilken läkare som är på 

avdelningen, vilket påverkar hur säker vården blir för patienten. Vi har även sett hur 

teamarbete och samverkan spelar en stor roll för hur snabbt diagnosen ställts, 

ställningstagande till eventuell operation samt hur patienten blir delaktig i sin egenvård. 

Vikten av att skapa en god vårdrelation och hålla en god kommunikation under vårdtiden är 

något som vi upplever som ostrukturerat för denna patientgrupp. 

För tillfället så drabbas cirka 500 personer per år i Sverige och det förutspås att denna siffra 

kommer att öka i takt med att befolkningen blir äldre. Fler personer genomgår avancerade 

hjärtkirurgiska ingrepp som medför risk att senare kunna drabbas av endokardit. Flera studier 

med inriktning på behandling och diagnostik finns redan gjorda inom ämnet, medan 

omvårdnadsforskningen är underrepresenterad för denna patientgrupp. 
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BAKGRUND  

Endokardit 

Epidemiologi 

Infektiös endokardit, här förkortat IE, är en relativt sällsynt sjukdom som trots detta anses 

vara den fjärde vanligaste livshotande infektionssjukdomen (Baddour et al., 2015; Thuny et 

al., 2012) med en mortalitet på cirka 10 % i Sverige (Ternhag et al. 2013). Andra studier visar 

på en högre mortalitet internationellt med upp till 20 % (Habib et al., 2015; Elgharably et al., 

2016; Thuny et al., 2012) I Sverige drabbas 500 personer/år, vilket ger en incidens på 6-7/100 

000 invånare jämfört med incidensen på internationell nivå som är 3-10/100 000 invånare och 

år (Berge et al., 2016).  

Etiologi 

IE är ett komplext sjukdomstillstånd som ofta kräver expertis från flera olika specialiteter 

under vårdtiden (Baddour et al., 2015), men patientgruppen rekommenderas vård på en 

infektionsavdelning i första hand (Berge et al., 2016). IE är en infektion på inre hjärtbladet 

och oftast hjärtklaffarna (Brauner, 2015; Josephson, 2014; Habib et al., 2015; Elgharably et 

al., 2016; Thuny et al., 2012). Sjukdomen delas in i vänstersidig endokardit på nativ 

kroppsegen klaff, isolerad högersidig endokardit, protesendokardit och nosokomial endokardit 

(Brauner, 2015).  

Många olika bakteriegrupper kan ge upphov till endokardit men dominerande bakterier är 

Stafylokock Aureus, Enterococcus faecium samt Alfastreptokocker (Berge et al., 2016; 

Hogvik, 2010; Römling et al., 2014; Josephson, 2014; Habib et al., 2015; Thuny et al., 2012) 

Anledning till dessa bakteriers dominans inom IE är deras förmåga att bilda biofilm. Efter att 

bakterierna har kommit i kontakt med en skadad klaff alternativt protesklaff fäster sig 

bakterierna i små klusterliknande former och börjar bilda biofilm genom ackumulations 

associerade proteiner, förkortat AAP. Genom AAP bildas en form av skyddande tjockt lager 

av polysackarider med tjocka fettassocierade hinnor, se illustration bilaga 1, (Römling et al., 

2014; Costerton et al., 1999; Pierce, Calkins & Thornton, 2012; Elgharably et al., 2016). 

Biofilm är svårgenomträngligt för immunförsvaret, innanför biofilmen kan bakterierna 

förökas och utökas längsmed hjärtklaffarna och bildar biofilmshärd. Under detta förlopp kan 

biofilmshärden även kallad vegetation, släppa bakteriella embolier. Dessa orsakar oftast ett 

direkt eller indirekt inflammatoriskt påslag med feber och frossa som följd. I vissa fall kan 

detta leda till bakteriella lungembolier eller mindre embolier i perifervävnad (Hogvik, 2010; 
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Ivarson, 2014; Brauner, 2015; Berge et al., 2016; Josephson, 2014; Pierce, Calkins & 

Thornton, 2012; Elgharably et al., 2016; Thuny et al., 2012). 

Riskgrupper 

Det finns vissa grupper av individer som är mer benägna att drabbas av IE på grund av olika 

riskfaktorer. Riskgrupper är hög ålder och intravenöst missbruk (Brauner, 2015; Josephson, 

2014). Tidigare skada på hjärtklaffarna, protesklaff, tidigare genomgången endokardit, 

patienter med högrisk för att insjukna i bakteriemi så som hemodialys eller 

immunosupprimering samt inopererade pacemaker eller liknande inopererade kardiella 

hjälpsystem (Berge et al., 2016; Habib et al., 2015; Kessenich & Flanagan, 2014; Josephson, 

2014). 80 % av alla endokarditer i Sverige drabbas av en vänstersidig nativ klaffendokardit 

vilket medför att även hjärtfriska personer kan drabbas även om de inte tillhör någon 

riskgrupp (Brauner, 2015). Endokardit har under 2000 talet drabbat nya grupper av patienter 

jämfört med tidigare. Dessa grupper består bland annat av de patienterna med inopererad 

pacemaker samt implementerbar defibrillator, så kallat ICD-system (Cahill et al., 2017; 

Josephson, 2014).  

Diagnos & behandling 

Sjukdomen kan vara svårdiagnostiserad på grund av att symtom och sjukdomsbild variera 

beroende på vilket typ av agens och klafflokalisation som drabbat patienten (Berge et al., 

2016; Brauner, 2015; Josephson, 2014; Thuny et al., 2012). Långdragen feber är det 

vanligaste symtomet, men även nytillkommet blåsljud, klassiska hudförändringar, exempelvis 

petekier, kan ses. Diagnostiken sker med hjälp av blododlingar, även ekokardiografi, som är 

ett ultraljud av hjärtat, används för att påvisa vegetationer på hjärtklaffarna. Diagnosen 

medför lång sjukhusvistelse och ibland klaffoperation (Berge et al., 2016; Brauner 2015; 

Kessenich & Flanagan, 2014; Josephson, 2014; Habib et al., 2015; Thuny et al., 2012). 

Behandling sker med intravenös antibiotika under flera veckor, vilket medför en vårdtid på 

fyra till sex veckor (Berge et al., 2016; Josephson, 2014; Pierce, Calkins & Thornton, 2012). 

Tidigare studier 

I en review för sjuksköterskor beskriver Josephson (2014) olika typer av endokardit, 

vanligaste agens och symtom med hjälp av ett patientfall. Fortsatt så tar artikeln (Josephson, 

2014) upp förslag på medicinsk behandling, det vill säga vilken antibiotika som 

rekommenderas beroende på vilken bakterie som orsakat infektionen. I den tidigare forskning 

som finns kring endokardit beskrivs förslag på antibiotikabehandling, vilka olika typer av 
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agens som orsakar infektionen samt rekommendationer om behandlingsstrategier under 

vårdtiden (Baddour et al., 2015, Chaill, 2015; Josehpson, 2014; Pierce, Calkins & Thornton, 

2012). Folkhälsomyndigheten (2017) beskriver i sin årsrapport 2017 att antalet dödsfall på 

grund av sjukdomar i cirkulationsorganen har minskat samtidigt som livslängden på 

befolkningen ökar. Chaill et al. (2017) förutspår i sin studie att mängden patienter som 

drabbas av endokardit kommer att öka i takt med att fler och fler får hjälp med sina 

hjärtsjukdomar genom avancerade kirurgiska implantat. Därigenom är det troligt att 

patientgruppen kan öka inom de kommande årtiondena. Ingen av de tidigare studierna nämner 

omvårdnad eller psykosocialt omhändertagande för patienter med endokardit. 

Forskningen inom andra hjärtsjukdomar är väl utvecklad och mängder av olika typer av 

program för omhändertagande av patienter med olika hjärtsjukdomar finns. Ekman et al., 

(2011) visar bland annat i sin studie att patienter som får kontinuerlig information och stöd 

specifikt riktat för sin sjukdom accepterar denna bättre och mår bättre under vårdtiden. Ekman 

et al., (2011) visar även att vårdtiden kan bli kortare och upplevs mer behaglig av patienterna 

när de känner sig delaktiga. Även den psykosociala faktorn tas upp som en viktig punkt att 

identifiera behov av hjälp samt att motivera patienten till bättre förståelse för sin sjukdom 

(Ekman et al., 2011). Andra studier har fokuserat på eftervård vid hjärtsjukdomar. I en studie 

av Ellis-Hills et al., (2009) beskrivs patienters och anhörigas upplevelser av att lämna 

sjukhuset och skrivas ut till hemmet efter en lång sjukhusvistelse. I likhet med patienter med 

endokardit så har patienter med stroke en lång vårdtid och de intervjuade patienterna i Ellis-

Hills et al., (2009), studie hade alla drabbats av stroke och hade en medelvårdtid på 56 dagar. 

Resultatet visade att patienternas och anhörigas upplevelser efter utskrivning varierade 

beroende på vilken information de hade fått under vårdtiden, vilket stöd de kände från 

vårdpersonalen samt vilken uppföljning de fick. Varje patient är unik och vikten av en bra och 

tydlig eftervårdplanering för att skapa en trygghet inför hemgång är något som Ellis-Hills et 

al., (2009) tar upp i sin slutsats.  

 

Utvecklingsarbete & kvalitetssäkring 

Då ingen forskning om omvårdnad för patienter med endokardit identifierats har en del 

sjukhus genomfört egna utvecklingsarbeten i form av checklistor för att strukturera upp 

vården för patientgruppen. Infektionskliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping har 

utformat en modifierad standardvårdplan för patienter med endokardit (Bilaga 2), även 
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Centralsjukhuset i Karlstads har en mall för hur provtagning och undersökningar ska 

genomföras under vårdtiden, (Bilaga 3). Nationellt finns en del nursing diagnosis, 

omvårdnadsdiagnoser, och nursing care plan, omvårdnadsplaner, relaterade till, förkortat r/t, 

endokardit. Risk för nedsatt rörlighet r/t inflammation i de myokardiella muskelcellerna, akut 

smärta r/t systematiska effekter av infektionen och ändrad kroppstemperatur r/t 

infektionsprocessen är några utav dessa (NCP Nanda, 2012; Nursing care plan, 2013).  

Svenska infektionsläkarföreningen har utarbetat ett vårdprogram för IE, vilket främst berör 

rekommendationer för tillvägagångssätt vid utredning och diagnostik samt rekommendation 

för val av antibiotika och behandling (Berge et al., 2016).  Infektionsläkarföreningen (2012) 

har ett kvalitetsregister för patienter med endokardit där alla som behandlats för endokardit 

registreras. Där kan statistik följas över vilken behandling patienten fått, etiologi, vilka 

kontroller och undersökningar som utförts under vårdtiden. Varken i vårdprogrammet eller i 

kvalitetsregistret finns något beskrivet om omvårdnad eller patientens upplevelser av 

vårdförloppet. I den senaste versionen av vårdprogrammet (Berge et al., 2016) nämns det lite 

kort om det psykosociala omhändertagandet av patientgruppen i form av exempelvis 

kuratorskontakt och vikten av information samt att det lagts till en bilaga med 

patientinformation.  

Centrala begrepp 

Tre centrala begrepp har identifierats och anses av författarna vara viktiga i sammanhanget 

kring omvårdnad av patienter med endokardit, vårdrelation, teamarbete och samverkan samt 

säker vård. Begreppet vårdrelation kopplas ihop med den långa vårdtid som oftast krävs för 

patienter med endokardit, vilket medför att en relation mellan vårdpersonal och patient 

skapas. Teamarbete och samverkan beskrivs genom att flera professioner samarbetar kring 

denna patientgrupp. Säker vård är något som alltid ska eftersträvas inom hälso- och 

sjukvården och är viktigt för att skapa en trygg och säker miljö för patienten.  

Vårdrelation  

Vårdrelation beskrivs som en viktig utgångspunkt för att kunna bedriva omvårdnad (Björck & 

Sandman, 2007) och är därför relevant som ett centralt begrepp för studien. Hur begreppet 

vårdrelation definieras är tvetydigt och motsägelsefullt menar Björck & Sandman (2007). 

Deras förslag på definition av vårdrelation är: 
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”En vårdrelation är en relation mellan en människa i egenskap av patient och en 

människa i egenskap av professionell vårdare, inom någon form av 

vårdverksamhet” (Björck & Sandman, 2007, s.18). 

 

Vidare menar Björckman & Sandman (2007) att en vårdrelation kan vara bra eller dålig, 

vårdande eller omhändertagande eller så förblir den neutral.  

I dagens komplexa omvårdnad är kunskapen om hur människan under livet tar hand om, och 

hjälper människor med att hantera problem relaterat till hälsa och ohälsa samt vilka resurser 

människan kan använda sig av i denna process viktiga (Röda korset högskola, 2017). Att 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal får en bra relation med patienten under vårdtiden är 

därför viktigt för att kunna förstå och se patientens omvårdnadsbehov (Watson, 2005).  

Då det kan vara svårt för patienter att själv tolka sina symtom och kroppssignaler är de i 

behov av kompetent vårdpersonal (Berg, Kikkenborg, Preisler & Pedersen, 2010). Radly 

(2014) beskriver i sin studie att sjuksköterskor som arbetar med en specifik patientgrupp blir 

bättre på att hantera denna. Om den specifika gruppen söker vård på en annan enhet så kan 

den eventuellt få sämre omvårdnad eftersom personalen är ovan med denna typ av specifika 

sjukdom. Vi tror att den ökade kunskapen kan medföra en god vårdrelation mellan 

specialistsjuksköterskan och patienten. 

Teamarbete & samverkan 

Teamarbete ingår i de sex kärnkompetenserna för vårdens professioner (Carlström, 

Kvarnström & Sandberg, 2013). Det definieras som samverkan mellan professionella 

medlemmar i teamet för att skapa högkvalitativ individualiserad vård för patienterna (Institute 

of Medicine, (IOM), 2003). Samarbete och samverkan har inte samma betydelse enligt 

Carlström, Kvarnström & Sandberg (2013). De menar på att samverkan innebär att gränser 

korsas för att kunna samarbeta mellan olika professioner och vårdavdelningar kring 

exempelvis en patient. Samverkan betyder inte automatiskt att det blir ett samarbete. Den 

avancerade omvårdnaden kräver ibland en samverkan mellan flera professioner för att bilda 

ett team kring den specifika patientgruppen, vilket då leder till ett samarbete (Carlström, 

Kvarnström & Sandberg, 2013). 

Teamarbete och samverkan är viktigt för sammanhanget och ett centralt begrepp för vår studie 

då flera professioner är delaktiga under vårdtiden för patienter med endokardit. Detta skulle 
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kunna medföra en risk för patienten då en vårdskada skulle kunna uppstå genom bristande 

kommunikation, långdragen och felaktig diagnostik. Teamarbete, engagerat ledarskap, och 

samverkan mellan patient och vårdpersonal krävs för att skapa en säker vårdmiljö (Månsson, 

2016).  

I en observationsstudie från södra Sverige har man observerat införandet av 

specialistsjuksköterskor på kirurgiska enheter (Kvarnström, Jangland & Abrandt Dahlgren, 

2017). I deras resultat framkom att specialistsjuksköterskan blev en klinisk ledare som med 

sin erfarenhet kunde handleda och vägleda sjuksköterskor i deras dagliga arbete. Till skillnad 

mot övriga sjuksköterskor deltog specialistsjuksköterskan kontinuerligt i läkarnas 

morgonmöten och var med på röntgenronder. Det gav specialistsjuksköterskan möjlighet en 

insikt i arbetet kring patienterna utifrån andra professioners synvinklar, vilket sedan kunde 

delges till övriga i teamet (Kvarnström, Jangland & Abrandt Dahlgren, 2017). 

Säker vård 

Begreppet säker vård är central i sammanhanget och ingår som en av de sex 

kärnkompetenserna för vårdens samtliga professioner (Öhrn, 2013). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) är målet att ge vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Det innebär bland annat att öka säkerheten för patientens behov genom 

kontinuitet, respektera individens självbestämmande och integritet samt att skapa en trygghet 

under vårdtiden.  

I denna studie har man valt att definiera säker vård utifrån sjuksköterskeföreningens rapport:  

”att ha kunskap om risker i vården och att arbeta på ett sådant sätt att riskerna 

minimeras. Detta ansvar är gemensamt för vårdens alla professioner. Men det 

räcker inte med kunskaper utifrån den egna professionen. Säker vård kräver 

samarbete med andra professioner och med patienter och närstående, oavsett var 

vården ges. Därigenom skapas det allra bästa utfallet för dem vi är till för” 

(Månsson, 2016, s.6).  

Skador orsakade av vården blir allt vanligare och idag får nästan var tionde patient som vårdas 

på sjukhus en vårdskada, vilket är ett hot mot den säkra vård som vi eftersträvar (Månsson, 

2016). I en rapport från Sveriges kommuner och Landsting visar att cirka 100000 patienter per 

år drabbas av en vårdskada (SKL, 2016). Med vårdskada räknas skador som inte har med den 

underliggande sjukdomen att göra, exempelvis en vårdrelaterad infektion, förkortat VRI, men 
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man har även börjat räkna felaktig, försenad eller utebliven diagnos som vårdskada (Månsson, 

2016). Då IE är en svårdiagnostiserad sjukdom beroende på sjukdomsbild kan det ibland leda 

till en försenad och ibland även utebliven diagnos, vilket skulle kunna ses som en vårdskada. 

För att minska antalet vårdskador sker idag utvecklingsarbeten på flera ställen i landet, detta 

för att skapa en säkrare vård och patientsäkerhet (Månsson, 2016). 

Flera studier visar på att standardvårdplaner, checklistor och lokala riktlinjer kan vara en del i 

utvecklingsarbetet för att minska risken för vårdskador (Andersson et al, 2017; Jansson & 

Törnvall, 2013; Benenson et al, 1999). Benenson et al (1999) beskriver i sin studie hur 

mortaliteten för patienter med pneumoni minskade från 10 % till 5 % på en akutmottagning då 

lokala riktlinjer användes. I Jönköping genomfördes ett förbättringsarbete för patienter med 

urinretention på en ortopedisk avdelning (Andersson et al 2017). Studien visade att införandet 

av en checklista med omvårdnadsåtgärder förbättrade vården för patienterna från 2 % till 67 

%, vilket bidrog till ökad patientsäkerhet.  

PROBLEMFORMULERING 

I Infektionsläkarföreningens vårdprogram för endokardit beskrivs vikten av det psykosociala 

omhändertagandet kring patientgruppen med IE bland annat i form av kontinuerlig 

information och möjlighet till kuratorskontakt. Som sjuksköterska arbetar du i nära kontakt 

med denna patientgrupp och i nära samarbete med flera andra professioner. Sjuksköterskan 

har en viktig roll i mötet med denna patientgrupp då vikten av information och teamarbete är 

några av förutsättningarna för en säker vård. Vi ser ett behov av att beskriva omvårdnaden 

kring denna patientgrupp då flera olika professioner är delaktiga under vårdtiden samt att det 

är en lång sjukhusvistelse, detta för att säkra upp så att inga viktiga åtgärder missas eller att en 

vårdskada uppstår. Genom att beskriva omvårdnaden skulle det på sikt kunna leda till en 

vårdplan som skulle gynna både patienten och vårdpersonalen i arbetet för en säker vård.  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnaden av patienter med endokardit från ett 

sjuksköterskeperspektiv. 
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METOD 

Design 

Följande studie har använt sig av en kvalitativ metod med en beskrivande design. Kvalitativ 

metod valdes för att syftet med studien var att beskriva omvårdnaden av patienter med 

endokardit från ett sjuksköterskeperspektiv. För att beskriva personers erfarenheter och 

upplevelser kring ett ämne/fenomen är kvalitativ metod lämpligt enligt Polit och Beck (2012).  

Urval 

Studien använde sig av ett strategiskt ändamålsurval (Polit & Beck, 2012) med hänsyn till 

inklusion- och exklusionkriterierna. Inklusionskriterier för studien var sjuksköterskor med 

minst fyra års erfarenhet, både män respektive kvinnor. Sjuksköterskorna skulle ha arbetat 

större delen av sina fyra år på vårdavdelning inom infektion. Exklusionskriterier för studien 

var sjuksköterskor med mindre än 4 års erfarenhet. Sjuksköterskor som arbetar med annan typ 

av inriktning än infektionssjukvård. Sjuksköterskor som arbetat större delen av sin 

erfarenhetstid på mottagning exkluderades också.  

Sjuksköterskorna som valde att delta i studien var både män och kvinnor med ett åldersspann 

inom 33-49 år och med ett erfarenhetsspann mellan 6-14 år inom infektionssjukvård. Vi har 

valt att benämna de intervjuade sjuksköterskorna i studien för informanter. Genom 

benämningen vill vi göra resultatet lättläsligt samt minska risken för missuppfattning. Polit 

och Beck (2012) definierar informant som en person i en kvalitativ studie som ger 

information om det som studeras, vilket vi anser att sjuksköterskorna som deltog i studien kan 

likställas med.  

Datainsamlingsmetod 

Studien genomfördes på infektionsavdelningarna på tre större sjukhus i Mellansverige. Efter 

godkännande från verksamhetscheferna tog vi hjälp av två chefssjuksköterskor och en 

sjuksköterska för att komma i kontakt med informanterna. Att andra hjälper till att få tag på 

personer som ska intervjuas kallas att använda sig av gate-keepers (Polit & Beck, 2012). 

Sjuksköterskan och chefssjuksköterskorna fick ta del av inklusions- och exklusionskriterierna 

samt deltagarinformationen, vilket de sedan vidarebefordrade till lämpliga sjuksköterskor. En 

av dessa valde att ge oss e-post adresser så att vi kunde kontakta sjuksköterskorna själva. 

Eftersom studien genomförs under en begränsad tid ansåg vi att använda gate-keepers var ett 

sätt att snabbt komma i kontakt med potentiella informanter. 
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Totalt fick 21 sjuksköterskor förfrågan om att delta i studien och målet var att få ihop minst 

fem intervjuer. Fem informanter svarade att de önskade delta i studien. En sjuksköterska 

tackade nej och övriga femton svarade ej. Ingen vidare kontakt togs av författarna till studien 

då mängden informanter till studien ansågs som tillräckligt för genomförande. När 

informanterna tackat ja till att delta, togs kontakt av författarna till studien för att bestämma 

tid och plats för genomförande av intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats. Alla intervjuer genomfördes i 

ett enskilt rum för att minimera risken för att intervjun skulle störas under pågående session. 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av ett frågeformulär med semistrukturerade frågor, 

detta för att få ut så mycket som möjligt ur intervjuerna som berörde syftet med studien. 

Författarna av studien sammanställde semistrukturerade frågor i en intervjuguide i enlighet 

med vad som Polit och Beck (2012) och Kvale och Brinkmann (2014) beskriver var lämpligt. 

Intervjuguiden finns bifogad enligt bilaga 4. 

Två pilotintervjuer genomfördes för att kontrollera frågeformulärets trovärdighet. Detta för att 

se om frågorna var ställda på ett sådant sätt som skulle innebära att författarna av studien 

erhöll ett trovärdigt material som svarar på syftet samt att öka trovärdigheten i slutresultatet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Efter första pilotintervjun valde vi att ändra i frågorna då de 

upplevdes som snäva, för strukturerade och inte så öppna som tanken var från början. Därefter 

genomfördes ytterligare en pilotintervju för att säkerställa att de nya frågorna passade bättre 

utifrån syftet samt blev mer semistrukturerade. Den andra pilotintervjun valde författarna att 

inkludera i studien då informanten gav stora utvecklade svar på frågorna vilket gav författarna 

av studien en större mängd data än förväntat. Eftersom samma frågor användes vid 

pilotintervju två som vid de övriga intervjuerna så anser författarna av studien att detta inte 

har påverkat resultatet negativt. 

När intervjuguiden var utformad påbörjades datainsamlingen där fem ytterligare intervjuer 

genomfördes. Båda författarna till studien var närvarande vid samtliga intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes individuellt med varje informant med hjälp av intervjuguiden. En av författarna 

ställde frågorna och den andra observerade samt gjorde tillägg om utveckling av svar. Detta 

för att inte förvirra informanten samt skapa en struktur i vem som höll i intervjun. 

Intervjuerna spelades in via ett inspelningsbart media för att sedan kunna transkriberas senare. 

Det inspelat material transkriberades av var och en av författarna till studien, detta för att 



11 

underlätta transkriberingsprocessen. Författarna delade upp transkriberingsprocessen emellan 

sig så att vare författare transkriberade den intervju där denna inte var huvudfrågeställare.  

Varje intervju varade i snitt 15 minuter. Totalt genomfördes sju stycken intervjuer varav två 

var pilotintervjuer. Efter att den andra pilotintervjun hade genomförts så valde vi att inkludera 

denna i studien på grund av dess rika informations innehåll. Därefter genomfördes ytterligare 

fem intervjuer vilket resulterade i en total av sex stycken intervjuer som används i studien.  

Informanterna som tackade ja till att delta i studien garanterades att vara konfidentiella och 

deras identitet var bara kända för författarna av studien i enlighet med vad Polit och Beck 

(2012) förskriver. Det inspelade materialet samt det transkriberade materialet förvarades inlåst 

på en säker plats när det inte användes. Inspelat material samt transkriberat material kommer 

efter att studien är genomförd samt presenterad att kasseras. Detta för att garantera att 

informanterna förblir konfidentiella. 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med stöd utifrån vad 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver. Manifest innehållsanalys med latenta inslag 

valdes då författarna av studien till det yttersta inte ville tolka resultatet utan beskriva det som 

sjuksköterskorna i studien återberättat i intervjuerna. Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att det finns stora svårigheter att genomföra en manifest studie i helhet då forskaren 

oftast har en förförståelse och oundvikligen och ibland omedvetet kan tolkar resultatet, varför 

latenta inslag kan förekomma.  

De transkriberade intervjuerna resulterade i tre till sex sidor text, beroende på intervjuernas 

längd och informanternas svar. Efter upprepad genomläsning av det transkriberade materialet, 

markerade författarna var för sig identifierade meningsenheter i transkriptionen som svarade 

mot det uppsatta syftet med studien. Analysen genomfördes genom ordningsföljden: 

meningsenhet, kondensering, kod, subkategori och kategori i enlighet med vad Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver. Meningsenheterna kondenserades vilket innebär att texten 

kortas ner men att helheten i meningsenheten behålls. Efter kondenseringen så tilldelades 

varje meningsenhet en eller flera koder. En kod är ett eller flera ord som kort beskriver den 

meningsbärande enheten (Graneheim & Lundman, 2004). Varje transkriberad intervju hade 

sitt ett eget analysschema med enheterna: Meningsenhet, kondensering och kod.  
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Detta för att författarna av studien kunde gå tillbaka till den enskilda transkriptionen för att 

säkerställa att inte någon information går förlorad vid omvandlingen till subkategori samt 

kategori. Transkriberingen utfördes av var och en av författarna, därefter så analyserade 

författarna var och en materialet för att identifiera koder. Efter att koder hade skapats för varje 

enskild transkribering så läste vi tillsammans igenom materialet för att kunna se liknelser i de 

koder som framtagits fram detta för att kunna skapa trovärdiga subkategorier. 

Subkategorierna diskuterades sedan fram till kategori sinsemellan författarna. Efter att 

kategorierna hade skapats läste författarna av studien respektive författares kondenserade 

material, detta för att öka trovärdigheten också för att minska risken för felaktiga kategorier, 

exempelanalys ses i tabell 1.  

Efter att författarna av studien läst varandras material och sedan återigen tillsammans 

diskuterat de subkategorier och kategorier som tidigare framkommit förändrades dessa något. 

Detta på grund av att författarna av studien försökt att inte tolka resultatet. Därefter så 

uppvisades de färdiga kategorierna tillsammans subkategorier och resultatet stärkt av citat upp 

för författarnas handledare för fortsatt diskussion. Efter det mötet satte sig författarna återigen 

ner för att diskutera de subkategorier och kategorier som framtagits. Subkategorierna 

förändrades inte efter denna diskussion däremot så förändrades vissa av kategorierna då vi 

valde att flytta ihop vissa subkategorierna för att göra resultatet mer tydligt för läsaren. 
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Tabell 1: Exempel på analys 

Exempel mening Kondenserad 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Vi har ju inte någon 

standardiserad grej så det 

beror lite på vad någon 

annan sjuksköterska 

lyfter så det beror på vad 

som identifieras. Det 

beror på vad patienten 

berättar om sig samt vad 

du frågar patienten.  

Detta är ju det som avgör 

hur omvårdnaden blir 

och vad läkaren vill. 

Det beror på vad 

någon annan 

sjuksköterska 

identifierar. Det 

beror på vad 

patienten berättar 

samt vad du frågar. 

Sjuksköterskans 

erfarenhet. 

Observationer Sjuksköterskans 

förutsättningar 

 

Etiska aspekter 

Ambitionen var att inkludera tre större sjukhus i mellan Sverige. Detta skedde genom en 

skriftlig förklaring av studien, bilaga 5, och dess syfte till berörda verksamhetschefer. 

Tillsammans med den skriftliga ansökan om tillstånd för studien bifogades 

intervjufrågeformuläret samt den etiskansökan. Detta för att visa att författarna till studien 

tagit hänsyn till den etiska aspekten för studien. Samtliga tillfrågade verksamhetschefer 

godkände genomförandet av studien på respektive klinik. 

När man gör studier där människor, individer, deltar är det viktigt att omsorgen för individen 

alltid går före vetenskapens och samhällets intresse. Vi har därför valt att följa de riktlinjer 

som rekommenderas i Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2017). Genom 

att tydligt beskriva metoden för datainsamling och dataanalys har vi följt de riktlinjer som 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2017) rekommenderar. Vidare har 

informanterna inför varje intervju fått information om deras frivillighet att delta i studie samt 

tilldelades en samtyckes blankett för underskrift, bilaga 6. Informanterna informerades om att 
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de när som helst under studiens gång kunde välja att avbryta sin medverkan i studien. 

Helsingforsdeklarationen belyser även vikten av att ta till tänkbara försiktighetsåtgärder för att 

behandla deltagarinformationen konfidentiellt samt att respektera deltagarnas anonymitet 

(World Medical Association, 2017). Här har författarna till studien med försiktighet förvarat 

den data som intervjuerna gett enligt ovan beskriva dataanalys. 

Någon övrigt godkännande behövdes inte vid genomförande av studien på denna 

examensnivå. Författarna av studien har beaktat Röda Korsets Högskolas (RKH) etiska råd 

samt Etik prövningsnämnden (EPN) ansökningsblanketter för att säkerställa att studien lever 

upp till god etisk studiestandard, bilaga 7. 

RESULTAT 

Syftet med denna studie var att beskriva omvårdnad för patienter med endokardit ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Innehållsanalysen resulterade i tre huvudkategorier med tillhörande 

subkategorier, se tabell 1. Huvudkategorier var patientens förutsättningar, organisationens 

förutsättningar och sjuksköterskans förutsättningar. Resultatet presenteras i löpande text med 

stöd av citat där informanterna numrerats från 1-6 utan inbördes ordning samt som översikt i 

tabell 2. 

Tabell 2. Översikt över resultatets kategori- och subkategori. 

 

Patientens 

förutsättningar 

Organisationens 

förutsättningar 

Sjuksköterskans 

förutsättningar 

Fysiska förutsättningar Vårdmiljö  Observation 

Psykiska förutsättningar Isolering PM & riktlinjer  

Delaktighet  Permission Information 

Patienter med missbruk Eftervård Infarter 

 

Patientens förutsättningar 

I kategorin patientens förutsättningar beskrev informanterna de fysiska och psykiska 

förutsättningarna samt patienternas delaktighet i samband med omhändertagandet. Patienter 
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med missbruk identifierades av informanterna som en sårbar grupp med speciella 

förutsättningar i jämförelse med den allmänna patienten, varför den fått en egen subkategori. 

Subkategorierna i patientens förutsättningar var Fysiska förutsättningar, Psykiska 

förutsättningar, Delaktighet och Patienter med missbruk. 

Fysiska förutsättningar 

Informanterna beskrev att de flesta patienter under sin vårdtid upplevde en känsla av att vara 

friska i förhållande till deras sjukdom. Detta resulterade i många fall till frågor angående 

permission samt önskan att göra vårdtiden kortare. Informanterna uppgav att patienterna som 

kände sig friska hade bättre förutsättningar i jämförelse med andra patienter eftersom de 

sällan behöver större hjälp med sin personliga omvårdnad samtidigt som de ofta hade svårt att 

förstå varför de behövde vara inneliggande på sjukhus när de var så friska.  

“Vissa patienter förstår inte varför de ska vara inneliggande med så mycket 

antibiotika”. 

“Svårt att acceptera intravenös behandling i minst fyra veckor när man känner sig 

frisk”. 

De flesta informanterna svarade att patientgruppen inte var särskilt omvårdnadskrävande då 

de flesta upplever sig friska och är uppegående och sköter sig själva. Alla patienter kände sig 

inte friska initialt utan informanterna beskrev besvärande symtom som tufft att andas, feber 

och frossa samt komplikationer i form av septiska embolier. En informant beskrev vikten av 

att koppla in andra professioner på grund av fysiska besvär. De fysiska besvären beskrevs som 

det som krävde mest omvårdnad i början av vårdtiden. 

 “Febern och aptitlösheten och orkeslösheten i början det är ju det som kräver 

omvårdnad”. 

Om septiska embolier uppstår kan det leda till amputation och då blev det ett moment till att 

ha koll på omvårdnadsmässigt beskrev en informant. 

“Det kan ju handla om, om det är någon som har behövt amputera någonting så blir 

det ju väldigt mycket att man ska ta hand om såren på ett vettigt sätt också”. 

Flera informanter beskrev smärta som ett stort fysiskt omvårdnadsproblem. En informant 

pratade mycket om septiska embolier och den smärta som det kan medföra. Medan andra 
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informanter beskrev smärta efter kirurgi, om man har behövt genomföra thoraxkirurgi eller 

ryggsmärta: 

“Det har ju ofta gått med långvarig feber och kanske inte är jättesjuka medan de här 

upptäcker man ofta att de har nedslag i olika, kanske har de en lunginflammation eller 

man misstänker det samt ont i ryggen samt kanske svullen i en fot och sådär. Så våra 

patienter brukar oftast vara väldigt sjuka när det kommer in, och då blir det ju mycket 

smärtlindring och liksom omvårdnadsmässigt så det skiljer sig väldigt mycket”.   

Hur patienterna hanterade de olika symtomen beskrevs av informanterna som beroende på 

vilken sjukdomshistoria de hade med sig från början. Att patienter som enbart hade 

endokardit och inga andra bakomliggande sjukdomar hade bättre förutsättningar än de 

patienter med en gedigen sjukdomshistoria sedan tidigare framkom i resultatet. 

“Tuffast har ju såklart de patienter som har andra sjukdomar också. En del kommer 

ju in och bara har endokardit”. 

Psykiska förutsättningar 

Majoriteten av informanterna beskrev oro och ångest som tillstånd som framför allt sågs hos 

patienterna under hela vårdtiden. Beroende på patientens förutsättningar att hantera sin 

sjukdomssituation beskrevs vikten av att ha stödsamtal, koppla in kurator samt 

uppmärksamma patienter som inte mår bra psykiskt. En informant beskrev det psykosociala 

omhändertagandet som: 

”Vi vet ju att de mår bra i datorn, men vi vet inte om de mår bra i verkligheten”,  

Fler informanter bekräftar vikten av det sociala omhändertagandet. Då det är hjärtat det 

handlar om beskrev flera informanter att det blev en ökad stress och oro för patienten. Under 

vårdtiden blev det mycket frågor och funderingar. 

“Det är ju hjärtat det handlar om. Det är ett relativt viktigt organ, för de flesta 

upplever det ändå. Och det kan ju skapa en väldigt stor oro när det inte fungerar som 

det ska så att det är ju ganska mycket stödjande samtal ändå framför allt som brukar 

behövas”. 

 “...det är mycket frågor….Många vet inte vad endokardit är, det är något läskigt, så 

oro så, så prat, sitta och prata med patienterna”.  
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Rädslan av att dö och att patienten inte ville bli så här sjuk igen medförde en förändringsvilja 

som viljan hos patienten att försöka göra skillnad i sin egen omvårdnad. Om patienten hade 

ett tidigare missbruk så var förändringsvilja och förutsättningar till att komma tillbaka till 

vardagen och skapa en förändring initialt stor. 

”Jag vill sluta med intravenösa droger liksom så det är något de själva uttrycker 

under, tidigt i förloppet. Sen så brukar det tyvärr tendera att förändras lite grann igen, 

de ligger så pass länge och de känner sig ofta relativt friska efter ungefär halva 

vårdtiden”. 

Om förändringsviljan var stor i början så tenderade den att avta under vårdtidens gång. 

Förändringsviljan var som störst när patienterna kände sig som sjukast, men så fort de kände 

sig mer frisk så avtog det, vilket medför att patientens förutsättningar att genomföra sin 

förändring minskade under vårdtidens gång. 

Delaktighet 

Delaktighet beskrevs av informanterna som ett sätt för patienterna att kunna vara delaktiga i 

sin egen omvårdnad. Informanterna beskrev att patienten försöktes göras delaktig i sin egen 

omvårdnad genom information samt empowerment. Beroende på vilka komplikationer 

patienten hade, vilka möjligheter de fick att vara delaktiga så hade patienterna olika 

förutsättningar för delaktighet. En informant beskrev att om man har patienter som känner sig 

friska så har man ju stora möjligheter att få dem delaktiga i sin vård tidigt och att detta är 

något som man behöver arbeta med. Medan en annan informant såg det som en självklarhet 

att försök få patienterna delaktiga och att det var patienternas rätt att vara med och bestämma 

under vårdtiden. 

“Där kanske man skulle kunna slå över lite snabbare på att engagera de lite mera, 

vad är som händer”. 

“Det handlar ju väldigt mycket om att försöka få patienten delaktig och att de får vara 

med och bestämma”. 

Patienter med missbruk 

Patienter med missbruk, framför allt intravenösa missbrukare, beskrevs som en sårbar grupp 

med speciella förutsättningar av några informanter. Patienter med missbruk beskrevs som en 

komplex patientgrupp som har mycket oro och ångest med sig sedan tidigare. Detta medförde 
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att denna patientgrupp hade andra förutsättningar att hantera sin sjukdom än den allmänna 

patienten. 

“Missbrukare har det i grunden, mycket ångest och oro”. 

“Det är inte bara de fysiska problemen som uppstår i samband med att man vårdas 

för en endokardit utan det är även väldigt mycket psykosocialt”. 

Informanterna beskrev arbetet med patienter med missbruk som resurskrävande 

personalmässigt, då avdelningen är låst och personalen följer med på alla undersökningar. 

Även att de kan vara väldigt sjuka initialt under vårdtiden var något som kom fram i 

resultatet. Många av patienterna med missbruk hade gått en längre tid med sina symtom innan 

de sökte vård, vilket medförde att de var väldigt sjuka när de kom till vårdavdelningen.  

“Missbrukar har ofta dolt sina symtom väldigt länge innan de kommer in, så när de 

väl kommer in är det väldigt väldigt sjuka”. 

Så informanterna som var vana med missbruksvård beskrev patienterna som 

omvårdnadskrävande initialt. Drog sug och abstinens är något som framförallt ses hos denna 

patientgrupp och som tar mycket fokus i början av vårdtiden. För att ge patienterna de bästa 

förutsättningarna under vårdtiden samarbetade en avdelning med beroendeläkare. Detta som 

en del i arbetet med att ge patienten de förutsättningar de behöver för att stanna vårtiden ut 

och få klart sin behandling något som inte var helt enkelt med dessa patienter enligt några av 

informanterna.  

”De flesta är ju annars uppegående och sköter sig själva så att det är ju inte jätte 

mycket fysisk omvårdnad på det sättet utan det handlar mest om det psykocosiala, hur 

ska vi få dem att stanna kvar och fullfölja vårdtiden”. 

Organisationens förutsättningar 

Kategorin Organisationens förutsättningar beskriver informanternas perspektiv på hur 

organisationen kring patienterna fungerar. Här tas förutsättningar, möjligheter samt 

problematik upp med hur organisationen i stort fungerar kring denna patientgrupp. I kategorin 

organisationens förutsättningar återfinns subkategorierna Vårdmiljö, Isolering, Permission 

och Eftervård. 
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Vårdmiljö 

Vårdmiljö beskrevs av informanterna som ett hinder och ett problem för patientens 

återhämtande. Patienterna med endokardit har långa vårdtider på fyra-sex veckor vilket var 

något som samtliga informanter bekräftade. Vårdmiljön på ett akutsjukhus är inte anpassad till 

att bedriva vård under så lång tid. Det medför att det blir en annan typ av vård. 

“Akutsjukvården är ju inte gjord för vårtider på mer än 5-6 dagar”.  

 “Det är ju en lång vårdtid, och då blir det en annan form av vård”. 

De långa vårdtiderna och den icke anpassade miljön problematiserades vidare med att 

matmenyerna inte är varierande utan att det följer ett schema. En lång vårdtid innebär då att 

patienterna gått igenom de flesta måltiderna och beroende på organisationens förutsättningar 

kunde annan kost såsom önskekost eller specialkost erbjudas i dessa fall enligt informanterna. 

”De flesta har gått igenom våra matsedlar och att de börjar tröttna på våran mat just 

för att de är här så länge liksom. Ja det är väl typ det annan mat. Önskekost kanske”. 

En del av informanterna beskrev att de hade tillgång till en viss anpassad vårdmiljö där 

patienterna hade möjlighet till att vistas utomhus på en terrass med egen ingång till 

patientrummet. En informant beskrev även viljan hos personalen att försöka anpassa 

vårdmiljön utifrån de förutsättningar som fanns i organisationen. 

“Vi har köpt inte lite spel och sånt”.  

Isolering 

Isolering beskrevs av informanterna som något de flesta patienter upplever under vårdtiden. 

Framförallt efter att patienten blivit stabil och återhämtat sig något. Patienterna fick det ofta 

svårt att klara av processen från att vara akut sjuk till att bli helt frisk och få komma hem. 

Informanterna beskrev även andra problem för olika patienter som gjorde det problematiskt 

för dem att komma ut från avdelningen såsom fysiska hinder till följd av komplikationer men 

även tidigare problematik.  

 “Det är många som känner sig fast här, isolerade för att de behöver antibiotika flera 

gånger om dagen”.  
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Informanterna beskrev även viljan hos personalen att försöka tillgodose behovet av att bryta 

isolering men att det ofta var problematiskt ur personalsynpunkt. Då patienter med missbruk 

inte får lämna avdelningen ensamma enligt de rutiner som fanns på den specifika avdelningen 

så handlade det om vilka förutsättningar organisationen hade för att tillgodose om patienterna 

fick möjlighet att komma ut på en promenad eller inte.  

 “Vi försöker hitta vettiga aktiviteter för dem under dagarna, vi ser till att de får 

komma ut på promenader om det skulle behövas“. 

Permission 

Alla informanter beskrev permission som en viktig del i patientens omvårdnad. Där det dels 

sågs som en möjlighet för patienten att komma iväg från avdelningen ett litet tag, samt att 

många patienter efterfrågar permission efter att behandlingsstrategin var framtagen. 

Merparten av informanterna fokuserade dock på begränsningarna med permissionen utifrån 

organisationens förutsättningar. Då många av informanterna upplevde problematik med att 

släppa iväg patienten eftersom de inte kunde säkerställa övervakade av patienten under tiden 

de var borta. Informanterna uppgav att beslutet om permission måste tas av en läkare. 

Informanterna uppgav även att permission inte beviljades lättsinnigt. 

“Man släpper inte iväg något utan godkännande från läkaren”. 

Eftervård 

I subkategorin eftervård beskrev informanterna att det var något som de erbjöd om de hade 

möjligheten till det, det vill säga vilka förutsättningar som fanns i organisationen. Beroende 

på patientens tillstånd samt vilken typ av bakterie så kunde patienten gå hem med ASIH, 

avancerad sjukvård i hemmet, och fullfölja sin antibiotikabehandling. 

“Kanske man kan få behandling via ASIH”. 

En informant beskrev att de kunde skriva ut patienter till patienthotellet istället för att de 

skulle vara kvar på avdelningen, men att detta för det mesta var svårgenomfört. Alla 

informanter hade olika eftervårdsmetoder som kunde erbjuda patienten beroende på 

organisationens möjlighet. Informanterna beskrev även att det var mycket upp till läkarna hur 

eftervården strukturerades samt utskrivning från sjukhuset ofta var en stor omställning för 

patienterna. Att lämna den trygga miljön på sjukhuset och skrivas hem beskrevs som något 

som skapade oro hos patienterna. 
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”Vi försöker ju ofta fixa någon bra eftervårdsplanering men den går ju så stick i stä 

med hur läkarna har tänkt att det ska vara. Det finns ju oftast en diskreptens mellan 

läkare och sjuksköterskor om hur det här ska gå när det här berömda 

antibiotikadatumet, slutdatumet är över och patienten själv blir ju otrygg i att den 

har legat 5-6 veckor på sjukhus och sen ska de bara vidare till en ny instans antingen 

hem eller till att det blir någon vårdplanering eller något sådant där”. 

Ett sjukhus hade möjligheten att erbjuda sina patienter egen administrering av antibiotika i 

hemmet via antibiotikabollar. Det innebar att patienter som ansågs lämpliga kunde skrivas 

hem när de var stabila och fortsätta sin behandling själva i hemmet och följas upp via 

infektionsmottagningen. 

“Antibiotikabollar - Han sköter administreringen själv och slipper ta plats på 

sjukhuset”. 

Sjuksköterskans förutsättningar 

Att veta hur man tar hand om patienter med endokardit utifrån vad man lärt sig genom åren 

framkom i kategorin sjuksköterskans förutsättningar. Här beskrivs informanterna vikten av 

observation, att det är symtomen som avgör omvårdnadsbehoven samt vikten av att tidigt få in 

en central infart. Subkategorin information beskrivs av informanterna som en viktig del och 

innebar information från olika professioner, information om planering och information om 

sjukdomstillståndet, vilket varierade beroende på sjuksköterskans förutsättningar. 

Subkategorier i sjuksköterskans förutsättningar var Observation, Information, PM/riktlinjer 

och Infarter. 

Observation 

Informanterna beskrev att många omvårdnadsåtgärder som genomfördes berodde till stor del 

på vilka symtom som patienten uppvisar. Sjuksköterskan kunde genom sina förutsättningar 

observera patienten och göra en individuell bedömning, då omvårdnaden för patienter med 

endokardit beskrevs som väldigt olika från patient till patient utifrån vilka symtom patienten 

hade. 

“Det beror på, en endokardit är olika beroende på symtom”. 

 “Omvårdnadsbehovet är så individuellt”. 



22 

De flesta utav informanterna ansåg att patienter med endokardit kräver extra uppmärksamhet. 

Regelbundna kontroller, vitalparametrar, i form av blodtryck, puls, andningsfrekvens, 

saturationen och kroppstemperatur beskrevs. Resultatet visade att vad man menade med 

regelbundet varierande bland de olika informanterna. 

“Normalt så är det två gånger per dygn, men ibland så är det, det beror på hur de mår 

och så blir det ofta fler gånger”. 

En del informanter beskrev att det kunde vara svårt att få oerfaren personal att ta extra 

kontroller då patientgruppen upplevs som väldigt friska. Oerfaren personal ifrågasatte ofta 

varför kontroller skulle tas när patienten såg ut att må bra. Den erfarne sjuksköterskan vet att 

man måste ha stor respekt för denna patientgrupp, en informant menade att erfaren personal 

har mer förståelse för varför kontroller ska tas och har en annan respekt för patientgruppen.  

“Man har största respekt för endokarditer, de som jobbat ett tag har nog mer respekt 

för det”. 

Resultatet visar att detta är en patientgrupp som inte får glömmas bort och som snabbt kan bli 

riktigt sjuka. Flera av informanterna beskrev att det är lätt att glömma bort patienter med 

endokardit då det ofta sköter sig själva omvårdnadsmässigt och att de gärna går på permission 

mellan sina antibiotikadoser. Detta kan vara en fara då en informant beskrev det som att 

patienterna kanske ter sig friska, men att det är sjukare än vad de ger sken av. 

“Man ska ju liksom inte tro att man kan glömma bort dem bara för att de ter sig 

relativt friska, de är som tickande bomber också ibland. Om det är så att de har en 

liten vegetation på klaffen som sticker iväg. Så det är ju ett litet observandum på de 

här patienterna”. 

En annan informant beskrev att de kontrollerade patienter med endokardit med 

elektrokardiografi, EKG, en gång per vecka. Vidare beskrev informanten att detta inte 

baserades på någon evidens, det bara var så arbetssättet såg ut. 

 “De ska kollas med, det som någon kontroll pryl”. 

Information 

Information ansågs som en viktig del i omvårdnadsförloppet av samtliga informanter. Här 

beskrevs bland annat vikten av information i början av vårdtiden. Informanterna beskrev det 
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som att patienterna hade svårt att förstå vad de drabbats av och förstod sällan innebörden av 

sjukdomen initialt samt varför man drabbats av den. En annan informant beskrev att 

patienterna ofta efterfrågade information under vårdtiden, framför allt från läkaren. 

“Det är läkarens information som är viktig här”. 

När patienten fått en diagnos och påbörjat behandling och det var ett slutdatum satt för 

antibiotikabehandlingen menade en informant att patienterna får mindre uppmärksamhet. 

Detta i form av att ronden blev kortare eller uteblev och att patienten fick mindre 

uppmärksamhet av personalen. Det erbjöds färre tillfällen för patienten att få information.  

“De rondas inte fullt så bra som andra patienter, som där man mer vill veta vad de 

har, har man en gång satt alla kriterier för endokardit, man har ett slutdatum och man 

har ett slutdatum, då är det ju inte så mycket som händer med dem mer än att det ska 

administreras antibiotika och det går ju hand i hand med hur mycket attention de får 

egentligen från övriga vården när det gäller information och så där”. 

PM/riktlinjer 

Samtliga informanter svarade att de inte har några PM eller riktlinjer på sina respektive 

avdelningar utan att de arbetar utifrån sina erfarenheter. Majoriteten av informanter hade flera 

års erfarenhet av infektionssjukvård och hade alla mött patienter med endokardit flera gånger 

genom sina år. Informanter svarade att de genom sina erfarenheter kände sig trygga med att 

vårda patienter med endokardit trots att de inte hade några PM eller riktlinjer att falla tillbaka 

på. 

“Man vet lite grann vad man har att jobba med så att säga när man tar emot de 

patienterna, men det baseras ju mer på erfarenhet som sagt än av att ha något vettigt 

dokument att falla tillbaka på”. 

En informant beskrev att man följde de riktlinjer som var satta för patienter med sepsis, men 

att man inte att något specifik för patienter med endokardit. Informanten menade att patienter 

med endokardit faller under samma PM/riktlinjer som patienter med sepsis initialt och att de 

på deras avdelning följer ett sepsis PM. 

“Inget speciellt för just endokarditer. De klassas väl ihop med våra sepsispatienter”.  
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Infarter 

Med antibiotika flera gånger om dagen beskrev flera av informanterna vikten av att snabbt få 

in en central venkateter, CVK alternativt piccline, perifert insatt central kateter. De flesta av 

informanterna arbetade med piccline och beskrev det som sjuksköterskans uppgift att se till att 

patienten snabbt får en central infart samt att sedan sköta omvårdnaden kring den. 

“De här patienterna sätts ju piccline på och det är en grej som sköterskan ska se till 

så fort som möjligt att de får en infart för att kärlen håller inte. Så det är ju en grej vi 

har, måste kolla upp att den fungerar och så”. 

Det fanns en del konsekvenser med att ha en central infart. Informanterna som arbetade med 

patienter med missbruk menade på att ibland använde patienterna infarten själva vilket kunde 

medföra förödande konsekvenser som till exempel en vårdrelaterad infektion.  

“Vi har patienter som har injicerat saker i sina centrala infarter under tiden de har 

legat här liksom så det är inte ovanligt att vi får vårdrelaterade infektioner också på 

de här patienterna för att de inte har handhavt sin infart på ett korrekt sätt”. 

Erfarenheten av att skicka hem patienter med antibiotikabollar för egen administrering i den 

centrala infarten hade inte lett till fler komplikationer eller vårdrelaterade infektioner beskrevs 

utav de informanter som hade de erfarenheterna.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att kunna svara på syftet med studien valde vi att använda oss av en kvalitativ inriktning. 

Genom att använda oss av denna inriktning så kunde vi få fram data som svarade mot syftet 

under den begränsade tidsperioden som disponeras i samband med en magisteruppsats. En 

längre tidsperiod hade möjligen ändrat antalet deltagare till studien för att öka mängden 

informanter. Den kvalitativa inriktningen gav även författarna möjligheten att kunna svara på 

syftet utifrån ett beskrivande perspektiv med detaljer utifrån deltagarna egna erfarenheter samt 

upplevelser. Polit och Beck (2012) beskriver en kvalitativ studie som en inriktning som 

används för att studera ett fenomen utifrån studiedeltagarnas egna erfarenheter, upplevelser 

samt egna reflektioner av det som studeras. Vi bestämde oss för att genomföra intervjuer 

baserat på ett strategiskt ändamålsurval med inklusions- och exklusionskriterier. Deltagarna 

som medverkade i studien valdes genom vad som beskrivs i studiens metod. Vi ansåg att 

intervjuer med strategiskt ändamålsurval samt beskrivande design var en lämplig metod för 

att vi skulle kunna svara så informationsrikt på syftet som möjligt i förhållande till 

tidsaspekten.  

Trovärdigheten i en studie av kvalitativ karaktär kan ses utifrån begreppen: Credbility, 

Dependability och Transferability, enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

Credibility benämns som en del i trovärdigheten av en studie utifrån hur tillförlitligt och hur 

väl genomföraren hanterat samt beskrivit metoden, urvalet, datainsamlingen samt analysen av 

materialet (Graneheim & Lundman, 2004). Intentionen med studien var att försöka få till ett 

så specifikt men brett underlag som möjligt med tanke på erfarenhet och arbetsplats. Detta för 

att göra resultatet mer trovärdigt trots de få intervjuerna som genomförts. Vi har i 

föreliggande studie försökt att så noggrant som möjligt beskriva urvalsgruppen, 

datainsamlingsmetoden, valet av analysmetod samt analysprocessen för att stärka resultatets 

trovärdighet. Graneheim och Lundman (2004) menar att genomföraren av studien bör 

använda lämpliga citat samt konkreta exempel på hur en analysprocess har genomfört för att 

stärka trovärdigheten i resultatet. Vi har i föreliggande studie presenterat citat i löpande text 

samt påvisat analysprocessen i löpande text samt i tabell 1. Vi har försökt att illustrera 

processen så tydligt som möjligt för att läsaren ska kunna få en förståelse för hur studien och 

analysen har genomförts samt ge insikt i hur studien skulle kunna återskapas. Vi har 
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genomfört analysprocessen i enlighet med vad Graneheim och Lundman (2004) föreskriver 

om att stärka en intervjustudies trovärdighet. Det vill säga genom att vi tillsammans 

kontinuerligt genom hela processen diskuterat meningsenheter, kondenseringar, koder, 

subkategori samt kategori mellan varandra samt med handledaren. Vi insåg att en problematik 

för studien var att interformanterna själva definierade begreppet omvårdnad olika. Detta gav 

en mängd olika data men samtidigt en rik insikt i hur informanterna genom sin egen definition 

av begreppet omvårdnad såg på patientgruppen i fråga skulle hanteras utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv. Detta medgav att datamängden blev stor och eftersom vi gjort vårt 

yttersta för att inte tolka materialet så har resultatet blivit stort i förhållande till studiens 

storlek. Författarna anser att det är viktigare att resultatet blir presenterat i sin helhet med stöd 

av adekvata citat än att informanternas berättelser skulle tolkas samman eftersom skillnaden i 

deras berättelser ger en rikare insikt i hur sjuksköterskor med erfarenhet ser på 

patientgruppen. Detta stryker även författarnas problemformulering där det tydligt syns att det 

inte finns någon omhändertagande standard för patientgruppen.  

Författarna av studien har valt att genomföra en kvalitativ innehållsanalys stöd av Graneheim 

och Lundman (2004). Detta eftersom författarna av studien har en förförståelse inom ämnet 

sedan tidigare. Att genomföra en manifest innehållsanalys i sin helhet är enligt Graneheim 

och Lundman (2004) problematiskt då genomföraren ofta tolkar den data som insamlas 

omedvetet. Därav har författarna valt att göra en innehållsanalys med stöd av Graneheim och 

Lundman (2004). Författarna av studien har försökt att beskriva resultatet så tydligt som 

möjligt med hjälp av citat. Detta för att förstärka trovärdigheten i att författarna i sitt yttersta 

försökt att inte tolka resultatet med förförståelsen som grund. Genom att aktivt diskutera vår 

förförståelses för- och nackdelar så styrker detta resultatet i att författarna så långt som 

möjligt inte tolkat resultatet utan presenterat i sin helhet utifrån vad informanterna beskrivit. 

Vi har genom diskussion av metoden försökt att upprätthålla en hög standard på kvalitativ 

forskning samt analys av intervjuer i enligt Graneheim och Lundman (2004).  

Dependability är att ses som ett begrepp för att beskriva studiens pålitlighet (Graneheim och 

Lundman 2004). Kvalitativa studier med intervjuer är inte något nytt inom 

omvårdnadsforskning. Det är väl beskrivet i litteratur både riktlinjer samt förhållningssätt för 

att bedriva omvårdnadsforskning på ett pålitligt sätt. Vi har i föreliggande studie försökt att 

beskriva tillvägagångsättet och datainsamlingsmetoden så noggrant och så tydligt som 
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möjligt, detta för att studien ska kunna återskapas av någon annan aktör. Detta i enlighet med 

vad Graneheim och Lundman (2004) beskriver om kraven på god kvalitativ forskning. 

Valet av Inklusionskriterier för minst 4 års erfarenhet diskuterades fram författarna 

sinsemellan. På Karolinska universitetssjukhuset finns en framtagen kompetensmodell som 

belyser att en sjuksköterska med 4 års erfarenhet är att betrakta som likvärdig sjuksköterska 

med 2 års erfarenhet samt med en specialist utbildning i något av de större områdena inom 

hälso- och sjukvård. Med det som grund valdes kriteriet på 4 års erfarenhet för att kunna 

identifiera informanter till studien som kan ge ett så djupt och trovärdigt svar som möjligt. 

Genom kriteriet så är författarna medvetna om att en stor mängd sjuksköterskor inte 

kvalificerar till studien och därigenom har studien enbart kunnat genomföras i liten skala. 

Men vi anser att styrkan ligger i trovärdigheten i informanternas svar.  

Strategiskt ändamålsurval är en strategi som Polit och Beck, (2012) beskriver som ett sätt för 

forskaren att kunna välja ett mindre antal deltagare till en studie utifrån dess sannolikhet att 

kunna tillföra information om ett fenomen med hänsyn till olika förutbestämda kriterier. Polit 

och Beck (2012) påpekar även att ändamålsurval ger forskaren större möjligheter att finna 

informanter som kan ge en djupare och rikare förståelse av fenomenet. Detta ger forskaren 

större djup och bättre förståelse för fenomenet. Urvalsmetodens problematik är att den ger ett 

så låg andel deltagare till studien vilket gör att denna inte kan generaliseras på en större del 

och därför är begränsad till det fenomen man undersöker. Polit och Beck (2012) påpekar att 

meningen med en kvalitativ forskning dock aldrig är att kunna generalisera på en större del 

utan meningen är att belysa fenomenet med så stor förståelse samt förklaring som möjligt. 

 

Genom användningen av gate-keepers så kunde författarna av studien få tillgång till 

informanter som annars hade varit svåra att nå samt att studien hade varit problematisk att 

genomföra under tidsperioden som är avsatt för studien. Genom användningen av gate-

keepers så fick författarna bättre möjligheter att identifiera informanter som passade 

inklusion- och exklusionskriterier för studien. Genom användningen av gate-keepers så finns 

det en tredje part som möjligen kan veta om vilka informanter som deltar i studien. 

Författarna av studien anser att den etiska aspekten med informanternas konfidentialitet kan 

bevaras trots den tredje partens inverkan. Detta genom att informanterna själva kunde välja att 

delta i studien utan att den tredje parten informerats, citaten är presenterade i resultatet på ett 

sådant sätt som gör att de inte kan härledas till individuella informanters uttalande. 
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Därigenom så behåller informanterna sin konfidentialitet även om informanterna är hänvisade 

av gate-keepers.  

 

Resultatet kan ha påverkats av att informanterna svarat på frågorna med olika långa samt 

utvecklade svar. Detta kan ha bidragit till att vissa informanters svar har tagit större plats i 

resultatet då de med större beskrivning har svarat på frågan. Detta i samband med att 

författarna av studien valt att inte försökt att tolka informanternas beskrivning med vår 

förförståelse. Påverkan kan även ha framkommit ifrån att vissa av informanterna arbetat vid 

speciellt utformade avdelningar gällande vårdmiljö samt rutiner kring infektionspatienter i 

stort vilket kan ha resulterat i att deras svar kan blivit något informationsrika kring vissa 

aspekter av patientgruppens omvårdnad. Detta anser författarna av studien inte vara något 

större problem eftersom att sjukvården i landet varierar mycket stort beroende på klinikers 

inriktning och vårdmiljö uppbyggnad på specifika platser. Vi anser snarare att det är en styrka 

då vi genom studien lyckats att fånga upp en så bred informantgrupp som möjligt. 

Vi genomförde datainsamlingen samt analysprocessen inom en begränsad tidsperiod för att så 

fort som mjöligt kunna sammanställa ett resultat utifrån den insamlade datan stärker 

pålitligheten i studien i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 

 

Transerferbility beskrivs som ett begrepp som påvisar hur trovärdigt studiens resultat kan 

jämföras med liknande upplevelser inom samma område (Graneheim & Lundman 2004). 

Författarna av föreliggande studie anser att studiens resultat troligen är liknande över liknande 

kliniker på sjukhus i övriga landet. Detta grundar sig på att informanterna är spridda över flera 

olika sjukhus samt olika typer av infektionskliniker.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva omvårdnad för patienter med endokardit ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Efter intervjuer med sex sjuksköterskor genomfördes en kvalitativ 

innehållsanalys som resulterade i tre huvudkategorier, patienternas förutsättningar, 

organisationens förutsättningar samt sjuksköterskans förutsättningar.  

Patientens förutsättningar 

I resultatet framkom att patienter med endokardit inte anses särskilt omvårdnadskrävande då 

de oftast var uppegående och sköter sin ADL, aktiviteter i det dagliga livet, självständigt. I 
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vårt resultat beskrevs flera olika omvårdnadsproblem, såsom aptitlöshet, andningssvårigheter 

och smärta. Några informanter hade svårt att skilja mellan de medicinska och 

omvårdnadsmässiga åtgärderna och ansåg att det var en lätthanterlig patientgrupp som 

mestadels skulle ha antibiotika och observeras, då tillståndet snabbt kunde försämras. Att 

omvårdnad ofta likställs med hur patienten klarar sin ADL är något vi upplevt under våra 

verksamma år som sjuksköterskor. Vikten av att se helhet och sätta sig in i patientens 

situation är en stor del i omvårdnadsarbetet. Omvårdnad ska riktas till att handla om 

patientens grundläggande behov vilket stöds av Austgard (2008), vilket då inte bara innebär 

ADL utan även de fysiska och psykiska delarna som exempelvis ångest, oro och smärta.  

Patienterna som haft endokardit beskriver det som en stor livsförändring och det ibland var 

svårt att komma tillbaka till sina vardagliga rutiner efteråt (Berg Kikkenborg, Preisler & 

Pedersen, 2009). Som sjukvårdspersonal har vi ett ansvar för att skapa och upprätthålla bra 

vårdrelationer och en trygg miljö för patienterna, så att de kan komma vidare från sjukhuset 

med bra förutsättningar för att återgå till vardagen. Det är därför av stor vikt att vi som 

sjukvårdspersonal identifierar de omvårdnadsproblem som kan uppstå under vårdtiden. Detta 

styrks av Phil, Fridlund och Mårtensson (2011) som i sin studie påvisar att patienter som 

drabbas av allvarliga sjukdomar i hjärtat behöver stöd för att kunna komma tillbaka till ett liv 

som de kan hantera. 

I resultatet beskrivs att detta är en patientgrupp som oftast känner sig relativt friska, vilket 

medför att de inte förstår varför de behöver vara på sjukhus under så lång tid. Samtidigt 

beskrevs det psykosociala omhändertagandet som en viktig del och att många patienter 

upplevde stress, oro och även dödsångest då sjukdomen involverar hjärtat. Att IE är en 

sjukdom som kan upplevas på två olika sätt framkom i en dansk studie av Berg Kikkenborg, 

Preisler och Pedersen (2009). Berg Kikkenborg, Preisler och Pedersen (2009) beskriver att en 

del patienter hade svårt att se allvaret i sin sjukdom, medan andra tog det väldigt allvarligt och 

såg det som ett stort avbrott i livet. Att få kontinuerlig information om händelseförloppet samt 

vilka förväntningar man kan ha på vårdtiden beskrivs i en studie om patienter med stroke 

(Olofsson, Andersson & Carlberg, 2005). Vikten av information för att göra patienten mer 

delaktig är något vi ser som en viktig del i arbetet kring denna patientgrupp. Lång vårdtid kan 

medföra att patienterna tappar sin identitet och känner sig helt utlämnade till sjukvården (Berg 

Kikkenborg, Preisler & Pedersen, 2009; Olofsson, Andersson & Carlberg, 2005). Många 

patienter med IE kände sig väldigt sjuka vilket medförde en förändrad självbild (Berg 
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Kikkenborg, Preisler & Pedersen, 2009). Eftersom patienternas självbild förändrades hade de 

svårt att se sina egna framsteg under vårdtiden. Vi skulle även kunna se över när vi har 

patienter med samma diagnos på avdelningarna, då det visat sig att kunna identifiera sig med 

en annan patient med samma diagnos gjorde att det lättare kunde se till sitt eget tillfriskande 

(Berg Kikkenborg, Preisler & Pedersen, 2009). 

Organisationens förutsättningar 

Resultatet visar att patienter med missbruk, framför allt intravenösa missbrukare, har andra 

förutsättningar för att klara den långa vårdtid som behandlingen för IE kräver. Vidare visar 

resultatet att ett nära samarbete med beroendeläkare som tillsammans med övrig vårdpersonal 

försöker stödja patienten till att ta sig igenom missbruket och problematiken med den svår 

sjukdomen har visat sig lönsam. Vikten av att behandla endokardit för att minska risken för 

mortalitet är något vi påvisat i bakgrunden då obehandlad IE leder till 100 % dödlighet. Att 

skapa en miljö med teamarbete och resurser för att hantera denna riskgrupp har visat sig vara 

ett bra koncept. Asgeirsson et al. (2016) visar i sin studie på att mortaliteten för patienter med 

endokardit och samtidigt missbruk var lägre om denna patientgrupp vårdas på en avdelning 

med specialiserad anknytning på dels infektionssjukdomar men även på enheter med 

specialistkompetens inom beroendeproblematik. Intravenöst missbruk är ett globalt problem 

och en av de stora riskgrupperna för att drabbas av IE (Asgeirsson et al., 2016). På mindre 

kliniker i landet kan det vara svårt att ha speciella enheter för patienter med missbruk, men att 

inleda ett samarbete med beroendeläkare kring dessa patienter samt utbilda personalen tror vi 

kan leda till ett bättre teamarbete som på så vis skapar en säkrare vård för denna riskgrupp. 

Cioffi (2012) menar på att erfarenhet hos personal som arbetat länge med en viss typ av 

patientgrupp bär med sig en stor mäng empirisk kunskap som är ackumulerad över tid, vilken 

behövs för att förbättra och säkra upp vården för patienten. 

Resultatet visar att olika kliniker har olika förutsättningar för att förkorta vårtiden på sjukhus 

genom att erbjuda sjukvård i hemmet, vistelse på patienthotell samt egen administrering av 

antibiotika. Vidare visar resultatet hur olika eftervårdsplaneringar ser ut beroende på klinikens 

förutsättningar och att mycket beror på vilken ansvarig läkare som är på avdelningen samt 

vilka förutsättningar som finns att erbjuda patienterna gällande eftervård. En otydlig 

organisation kan leda till osäkerhet hos patienter, vilket medför att det har svårt att förstå 

sammanhanget mellan sin sjukhusvistelse och eftervården (Olofsson, Andersson & Carlberg, 
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2005). Patienter med stroke upplevde att de kände sig friskare bara de får komma hem från 

sjukhuset (Olofsson, Andersson & Carlberg, 2005).  

Resultatet i vår studie visar på att möjligheterna för att förkorta vårdtiden är svåra, då 

intravenös antibiotikabehandling är något som krävs under 4-6 veckor. Att se över och 

strukturera upp eftervården för patientgruppen är något vi tror skulle kunna gynna 

patientgruppen. I en dansk studie jämförde man hur patienterna upplevde sin eftervård genom 

att ena gruppen fick följa en standardmodell medan den andra gruppen fick uppföljning av ett 

team med flera professionaliteter, bland annat fysioterapeut och rehabiliteringsläkare (Torp et 

al., 2006). 103 patienter fick specialistteamet medan 95 patienter följde standardmodellen. 

Deras resultat visade inga större skillnader i hur patienterna upplevde sin eftervård eller hur 

nöjda de var (Torp et al., 2006), vilket talar emot vårt argument om att en strukturerad 

eftervårdsmodell för IE patienter skulle vara bra. Samtidigt så visste patienterna bara om den 

modell som de blivit tilldelade sig och kunde inte själva jämföra om det ena eller det andra 

sättet var bättre för dem som individer.  

Sjuksköterskans förutsättningar 

Resultatet visar på att sjuksköterskans erfarenhet gällande patienter med endokardit är en stor 

tillgång för omvårdnaden. Samtliga informanter beskrev att det saknades riktlinjer och PM på 

deras kliniker för omvårdnad av patienter med endokardit. Flera informanter beskrev att de 

arbetade utifrån sin erfarenhet och att de visste vad som var viktigt kring denna patientgrupp 

utifrån tidigare erfarenheter. När PM eller konkreta riktlinjer saknas så faller ett stort ansvar 

på att vårdpersonalen närmast patienten är väl medveten om vad som behövs för att möta 

patientens tillstånd. Utan PM och riktlinjer så blir sjuksköterskans kompetens och erfarenhet 

viktigt för att kunna identifiera förändring i patientens tillstånd. Långa vårdtiden kan medföra 

att flera sjuksköterskor med olika kompetens och erfarenhet finns kring patienterna, vilket kan 

skapa en otrygg vårdmiljö. Att ha en omvårdnadsansvarigsjuksköterska, förkortas här OVS, 

för att skapa kontinuitet och en trygg vårdmiljö för patienten och dennes anhörig beskrivs i en 

studie av Bjälke och Arman, (2006). Fördelar med en OVS eller liknande är att denne kan ha 

en överblick över patientens vårdtid, skapa en vårdplan samt föra en diskussion med läkaren 

om vad som kan göras för att förbättra patientens situation visar en studie av Bjälke och 

Arman (2006). Vidare visar deras studie nackdelarna med OVS såsom oregelbundna 

arbetstiderna som medförde att det var svårt att få kontinuiteten i arbete kring patienterna, 

samt att ovilja att vara OVS fanns hos en del sjuksköterskor (Bjälke & Arman, 2006). Vi tror 
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att en OVS eller liknande skulle vara en fördel för patienter med IE för att göra patienten 

delaktig under vårdtiden, skapa en trygg vårdmiljö och att få en struktur på omvårdnaden 

kring denna patientgrupp. En OVS eller liknande skulle även kunna medföra att förståelsen 

mellan olika professioner stärks samt att skapa en förståelse för varandras arbete. Powell & 

Davis (2012) tar i sin studie upp att många olika professioner på sjukhus kan ha svårigheter 

att samarbeta kring en patient. Att olika professioner ser patienten utifrån deras eget 

ansvarsområde och därigenom inte har en förståelse för varandras arbete kan medföra 

svårigheter i vårdandet för denna patientgrupp (Powell & Davis, 2012). 

Förutom detta så behövs erfaren personal i arbetet kring patientgruppen för att kunna 

upprätthålla en god standard på god och säker vård. Cioffi (2012) diskuterar problematiken 

med att erfarna sjuksköterskor som arbetat med en patientgrupp under flera år bygger upp 

ovärderlig kunskap om omhändertagande. Om dessa slutar och deras erfarenheter går 

förlorade utan att det finns någon eller något som kan föra kunskapen vidare så går denna 

förlorad och vårdkvalitén riskerar att bli sämre. Ett PM eller generella riktlinjer gällande 

patientgruppen skulle hjälpa vårdteamet att få en tydlig fördelning av ansvar och skapa en 

vårdplan för patienten. Det skulle kunna hjälpa till i arbetet att få patienten mer delaktig, då en 

plan för vad som kommer att ske under vårdtiden finns, vilket gör att patienten kan få ett 

större förstående för sin situation och sin sjukdom. Powell & Davis (2012) påtalar även att 

tydligheten i vad de olika professionerna gör och hur de tillsammans kan hjälpa patienten 

stärker teamarbetet positivt då det syns tydligt vem som gör vad med rätt kompetens. 

Slutsats 

Omvårdnad är svårtolkat och patienter med missbruk är en speciell grupp att hantera då det 

inte bara är diagnosen endokardit att ta hänsyn till utan även en missbruksproblematik. 

Sjuksköterskor i Sverige har i dagsläget som minst en kandidatexamen i omvårdnad, men när 

vi frågade om vad omvårdad för patienter med IE är så är svaret att de sköter sig själva och 

inte är så omvårdnadskrävande samtidigt som vi fått fram massor av omvårdnadsproblem för 

patientgruppen, vilket kan ses som att omvårdnad är ett komplext begrepp. 

Vidare visar resultatet att organisationens förutsättningar styr hur vårdtiden blir för 

patienterna, vilka förutsättningar som finns för eftervård och vilka möjligheter som finns för 

att förkorta vårdtiden. Att sjuksköterskans kompetens och erfarenhet spelar stor roll i 

omvårdnaden för denna patientkategori var även något som framkom i resultatet. Som 
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sjuksköterska ska man arbeta evidensbaserat. Det finns mycket medicinsk evidens om 

behandling och diagnostik för IE, medan omvårdnaden utförs mestadels genom erfarenheter.  

OVS eller liknande skulle kunna vara ett bra alternativ för att få en struktur och en vårdplan 

för patienten, vilket skulle kunna medföra att patienten känner sig mer delaktig i sin vård.  

Klinisk betydelse 

Denna studie belyser problematiken kring denna patientgrupp, vilket vi tror kan skapa en 

dialog ute på klinikerna i landet. Att medvetandegöra vilka omvårdnadsproblem samt vilka 

olika förutsättningar patienter, organisationer samt sjuksköterskor har i omvårdnaden kring 

patienter med IE skulle kunna leda till att riktlinjer eller PM utformas. Genom att skapa PM 

och riktlinjer så skulle det medföra ökad patientsäkerhet då patienten inte är beroende av 

sjuksköterskans erfarenhet. Det kommer att underlätta för nyutexaminerade sjuksköterskor 

och studenter då det finns tydliga instruktioner på vad man behöver tänka på kring denna 

patientgrupp.  

Förslag på vidare forskning 

Vår studie ger en inblick i vilka omvårdnadsproblem som kan uppstå kring denna 

patientgrupp, men mer omvårdnadsforskning är önskvärt. Att många sjuksköterskor har en 

tyst kunskap är något vi ser som en möjlighet för vidare forskning då deras erfarenheter och 

kompetens skulle kunna leda till generella PM och riktlinjer för vad man behöver tänka på i 

vårdandet av denna patientgrupp.  

Intervjustudier av patienters erfarenheter är också något vi ser ett behov av, då den studien vi 

fann om patienters upplevelser bekräftade mycket att det vi själva upplevt samt det som 

framkom i vårt resultat. Dock var det en liten studie som är svår att generalisera så mer 

forskning om patientupplevelser för att skapa goda vårdrelationer och förbättra 

omhändertagandet för dessa patienter är av värde. 

Undersöka möjligheterna att fler patienter kan komma hem med sjukvård i hemmet, 

egenadministrering av antibiotika eller vara på ett patienthotell och vilka konsekvenser det 

skulle ha för patientgruppen är något som borde forskas vidare på.  
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Följdfrågor vid behov 

 Kan du utveckla ditt svar? 

 Hur tänker du kring detta… 

 

 

 

 

 



v 

 
 

Bilaga 5 - Till verksamhetschefen vid Infektionskliniken på XXX kliniken 

 

Förfrågan angående genomförande av studie. 

Vi, Alexander Weman och Magdalena Söderbäck-Hallman studerar på 

specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot infektionssjukvård vid Röda Korsets 

Högskola i Stockholm.  

 

I utbildningen ingår ett examensarbete inom huvudämnet Omvårdnad i form av en uppsats om 

15 högskolepoäng. Vi avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Att beskriva omvårdnaden kring patienter med endokardit ur 

ett sjuksköterskeperspektiv som en del i ett förbättringsarbete 

 

Studiens övergripande forskningsfråga är att beskriva omvårdnaden för patienter med 

endokardit. 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Intervjuer av sjuksköterskor med minst 4 års 

erfarenhet av att arbeta på en infektionsavdelning. 

 (Vg se bifogad projektplan.) 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta vecka 40 och vara avslutad vecka 42.  

Vår handledare är Göran Holst 

 

Vi förbinder oss att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. Vidare 

förbinder vi oss att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga kontaktade 

patienter alternativt personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen 

(Vg se bifogad deltagarinformation/förfrågan). I görligaste mån kommer uppgifter från de 

undersökta medarbetarna/patienterna att vara avidentifierade. Alla resultat kommer att 

redovisas konfidentiellt. Resultaten i studien kommer att återrapporteras till berörda enheter 

och efter avlagd examination publiceras i DIVA.  

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen  

vid samtliga vårdavdelningar inom er klinik. 

 

Inom Funktionsområde/klinik……………..   datum och plats…………….. 

 

Tillstånd att genomföra datainsamling gives av verksamhetschef……………………. 

Vid……………………. Den…………………… 

 

Röda Korsets Högskola 

Hälsovägen 11, 141 57 Huddinge 

Tel. 08 58751600 

 



vi 

 
Bilaga 6 - Deltagarinformation  
Viär studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot infektionssjukvård 

vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett 

examensarbete inom huvudämnet i form av en uppsats om 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Att beskriva omvårdnaden kring patienter med endokardit ur 

ett sjuksköterskeperspektiv som en del i ett förbättringsarbete 
Området vi önskar studera är omvårdnaden kring patienter med endokardit. 

 
Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervju: 

 

Intervjun tar ca 30-45 minuter att genomföra.  

Det som framkommer vid intervjun kommer att behandlas konfidentiellt och redovisas i en form 

där inga enskilda deltagare kan identifieras. 

 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande. Om 

du väljer att inte delta eller om du beslutar dig för att avbryta kommer detta inte att på något sätt 

påverka dig.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett förbättrat 

arbete kring patientgruppen och vi hoppas att det i slutändan kan leda till ett PM eller en 

standardvårdplan för att underlätta för nyanställda, nyutexaminerade samt medföra att patienterna 

blir mer delaktiga i sin vård. 

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till oss (se 

nedan).  

 

Stockholm   

 

Studenter: 

Magdalena Söderbäck-Hallman    Alexander Weman 

magdalena.soderback-hallman@sll.se  alexander.weman@sll.s 

Handledare: Göran Holst – Högskolelektor  

E-post:goran.holst@rkh.se 

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 

 

mailto:goran.holst@rkh.se


vii 

 
Bilaga 7 – Informerat samtycke till medverkan i studien med preliminär 

titel: Omvårdnad av patienter med endokardit. 

 

Jag har tagit del av och är införstådd med följande information: 

 Studiens syfte 

 All insamlad information kommer att avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt. 

 Hur den insamlade informationen kommer att förvaras och att det kommer 

att destrueras efter att studien är avslutad 

 Deltagande i studien är frivilligt och deltagande kan avslutas när som 

helst, utan att behöva uppge varför. 
 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till oss (se 

nedan).  

 

Stockholm   

 

Studenter: 

Magdalena Söderbäck-Hallman    Alexander Weman 

magdalena.soderback-hallman@sll.se  alexander.weman@sll.se 

Handledare: Göran Holst - Högskolelektor 

E-post:goran.holst@rkh.se 

 

Ort och Datum: …………………………………. 

Namnteckning och namnförtydligande: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:goran.holst@rkh.se

