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ABSTRAKT  

Bakgrund: Mediastinit är en allvarlig komplikation efter öppen hjärtkirurgi. Syftet med post-

thorax västen är att förebygga och förhindra mediastinit genom att stötta upp instabilitet och 

minska friktion i sternum efter operation. Uttalade osäkerheter och brister i erfarenheter av att 

jobba med västen väckte författarnas intresse för att intervjua intensivvårdssjuksköterskor och 

sjuksköterskor om deras erfarenheter med att arbeta med post-thorax västen.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som 

bar Post-thorax väst.  

Design: En kvalitativ intervjustudie  

Metod: Semistrukturerade intervjuer av 14 stycken grundutbildade och intensivvårdsutbildade 

sjuksköterskor som arbetade vid två enheter på ett sjukhus i Norra Sverige och hade mer än 6 

månaders erfarenhet av att arbeta med västen. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som burit Post-thorax väst 

resulterade i 4 kategorier och 13 subkategorier. Följande kategorier finns representerade: 

Ambivanlens, Säkerhet, Svårigheter, Motivation. 

Konklusion: Resultatet i studien visade att deltagarna hade varierande erfarenheter av att arbeta 

med patienter som bär väst. Deltagare utryckte svårigheter och fördelar med västen samt sin egen 

osäkerhet kring den. Deltagare ville ha utbildning och en utvärdering av västen och de beskrev 

motivationsarbetet och varför det är viktigt. Deltagarnas erfarenheter av patienternas upplevelser 

var något som genomsyrade alla kategorier. Resultatet kan tala för att implementeringen av 

västen på berörda enheter inte genomförts på ett optimalt sätt. 
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ABSTRACT  

Background: Mediastinitis is an infection in the mediastinum which can be a serious 

complication after open heart surgery. The purpose of the Post-thorax vest is to prevent 

mediastinitis by providing the required support to and minimize any friction within the sternum 

after heart surgery. There are outspoken uncertainties and gaps in the experience of working with 

the vest which aroused the interest of the authors to interview nurses and intensive care nurses 

about their experiences of working with the Post-thorax vest. 

Aim: The aim of this study was to investigate nurses’ experiences of working with patients who 

wear a Post-thorax vest.  

Design: A qualitative interview study  

Method: Semi-structured qualitative interview study of 14 nurses and intensive care nurses who 

worked at two units in the north of Sweden who had at least 6 months of experience working 

with the vest. The interviews were analyzed using content analysis.  

Results: Nurses’ experiences of working with patients who wore Post-thorax vests resulted in 4 

categories and 13 sub-categories. The following categories are represented: Ambivalence, 

Security, Difficulties, Motivation. 

Conclusion: The result of the study showed that the participants had various experiences of 

working with patients wearing the vest. Participants expressed difficulties and benefits of the 

vest, and their own uncertainty about it. Participants wanted education and an evaluation of the 

vest and they described why motivational work was important. The participants described 

patients' experiences of the vest in almost every category. The result may indicate that the 

implementation of the vest at the units in question where not completed in an optimal way.  
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1. INLEDNING 

I samtal med två intensivvårdssjuksköterskor 18 maj 2016, på en enhet i norra Sverige där västen 

används uttryckte de att de inte hade någon omfattande erfarenhet av att arbeta med västen då den 

infördes ca 6 månader tidigare. Vidare menade de att den fungerar bra för vissa och sämre för 

andra. Samtalet inspirerade författarna att titta närmare på sjuksköterskors erfarenheter av att 

arbeta med patienter som bär västen för att belysa hinder, besvär, inställningar och attityder som 

kan användas till en förbättrad arbetssituation för både personal och patienter.  

I uppsatsen har Post-thorax västen valts att benämnas enbart som västen.  
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2. BAKGRUND 
Hjärt- och kärlsjukdomar orsakar varje år flest dödsfall i Sverige och i världen. Enligt WHOs 

siffror från 2012 dog i Sverige 132 personer per 100 000 invånare i hjärt- och kärlsjukdom. Östra 

Europa presenterade samma år siffror på 600-700 avlidna personer per 100 000 invånare. Japan 

tillsammans med Frankrike hade lägst dödlighet i hjärt- och kärlsjukdom på 86 personer per 

100 000 invånare (WHO, 2012). Under de senaste decennierna har dödligheten i hjärt- och 

kärlsjukdomar minskat kraftigt, såväl insjuknanden som dödsfall inträffar vid allt högre åldrar. 

Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar i Sverige har sjunkit med 23 procent från 2006 till 2015 

till följd av bättre avancerad sjukvård samt framstående forskning. I Sverige idag lever cirka 1,8 

miljoner människor med någon form av hjärt- och kärlsjukdom (Hjärt-lungfonden, 2015). 

1953 genomfördes den första öppna hjärtoperationen med hjälp av en hjärt- och lungmaskin. Den 

genomfördes av den Amerikanska thoraxkirurgen John H Gibbon på en ung kvinna med en 

förmaksseptumdefekt. Året efter blev den svenske professorn vid Karolinska institutet Clarence 

Crafoord den andre att utföra en liknande operation (Hjärt- Lungfonden, 2015).  I Sverige år 2015 

genomgick 5787 personer hjärtkirurgi fördelat på 8 sjukhus och det finns en klar över-

representation bland män jämfört med kvinnor. I Umeå opereras patienter från större delen av 

Norrland och 2015 genomfördes där 673 hjärtoperationer (Swedeheart, 2015). Det finns 8 

stycken Specialist-avdelningar för hjärtkirurgi i Sverige: Karolinska Universitetssjukhuset i 

Stockholm, Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, 

Universitetssjukhuset Örebro, Universitetssjukhuset i Linköping, Blekingesjukhuset i Karlskrona, 

samt Skånes Universitetssjukhus i Lund och Norrlands Universitetssjukhus i Umeå (Hjärt-

lungfonden, 2015). 

En hjärtoperation innebär alltid en risk för patienten där djup bröstbensinfektion, så kallad 

mediastinit till följd av ett instabilt sternum är en allvarlig komplikation efter öppen hjärtkirurgi 

och är ett sjukdomstillstånd som har en incidens mellan 0,5 och 5%. Förekomsten av djup 

mediastinit i sternum har länge varit relativt låg men är en fruktad komplikation som innefattar 

kostsamma resurser i form av förlängda vårdtider, reoperarationer, samt både lokal och systemisk 

antibiotikabehandling. Det innebär ett smärtsamt lidande för patienten och bland de patienter som 

drabbas är mortaliteten hög (Tewarie, et al, 2012). 
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2.1 Öppen hjärtkirurgi 

Vid de flesta hjärtoperationer öppnas bröstbenet genom sternotomi. Det innebär att bröstbenet 

delas vertikalt och kirurgen kommer på så sätt åt att operera på hjärtat samt på de stora kärlen, 

kranskärlen runt hjärtat (Järhult & Offenbart, 2010). Det vanligaste sättet är att dela bröstbenet 

hela vägen vilket resulterar i att bröstbenet delas i två delar och tappar helt sin stabilitet och 

skyddande uppgift för inneliggande organ. I takt med att utvecklig och kunskap i kirurgi går 

framåt kan allt fler hjärtoperationer idag utföras med enbart ett partiellt öppnat sternum eller via 

kateterburen kirurgi via ett större kärl. Fördelarna med att enbart öppna en del av bröstbenet är ett 

mindre kirurgiskt trauma, mindre blodtransfusion under operation, mindre postoperativ smärta, 

kortare vårdtider samt att patienten behåller stabiliteten i sitt sternum vilket då inte är lika utsatt 

av att drabbas av postoperativ mediastinit (Chen-Yuan, Chih-Pei, Cheng-Hsiung, 2012). 

2.2 Mediastinit – en komplikation efter öppen hjärtkirurgi 

Mediastinit betyder infektion i mediastinum och kan drabba patienter sekundärt efter öppen 

thoraxkirurgi. Till mediastinum räknas det område mellan lungorna vilket innefattar luftstrupen, 

matstrupen, hjärtat, aorta och ingångarna till lungorna samt vävnad som bekläder lungorna. 

Patienter som drabbats av mediastinit kan förutom vanliga infektionstecken som feber och frossa, 

även få svår smärta från bröstbenet som strålar ut mot hals eller rygg samt andningspåverkan 

(Lund & Malmqvist, 2005). Mediastinit kan även förekomma i sällsynta fall av nekrotiserande 

fasciiter i öron-näsa-hals-regionen eller efter esofagusperforation. Infektionen omfattar hud, 

underhud, sternum och mjukdelarna retrosternalt. Infektionen kan klassas som lättare ytlig 

sårinfektion till djup bröstbensinfektion, med eller utan sepsis samt orsakat av ett ostabilt sternum 

eller utan påverkan. Mediastiniter skiljs också åt mellan tidig och sen uppkomst av mediastinit, 

vilka riskfaktorer hos patienten som har förorsakat infektionen, om- eller vilka preventiva 

åtgärder som vidtagits innan debut av infektion samt om tidiga försök att mota infektionen haft 

effekt. Infektionen orsakas främst av Grampositiva bakterier i form av staphylococcus aureus 

följt av Staphylococcus epidermis och Enterococcus samt Gramnegativa bakterier, och 

svampsporer som har fått fäste i operationssåret eller runt de suturer och ståltrådar som bundit 

samman bröstbenet. Detta leder till en infektion i bröstbenet som då inte kan läka ihop adekvat. 

Infektioner med dess symptom, med eller utan sepsis bild och inkubationstid kan te sig olika 

beroende på vilken bakterie som har förorsakat infektionen (El Oakley & Wright, 1996). Med 

tidig postoperativ mediastinit menas infektion som har uppstått efter enbart några dagar upp till 
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två veckor och sen mediastinit infektion som debuterar efter sex veckor. Statistik visar att 

patienter som drabbas av en tidig mediastinit har en högre förekomst av sepsis orsakat av 

Enterococcus bakterier samt en högre procentuell dödlighet än patienter med en sen infektion 

orsakad av Staphyloccus. För att behandla infektionen sätts antibiotika in, vanligtvis Vancomycin 

och kirurgen måste öppna upp sårhålan för att rengöra och ta bort angripna områden. Vid vissa 

fall kan inte bröstbenet slutas direkt, utan patienten får en VAC-svamp som är gjord av ett 

tvättsvampsliknande material och är kopplad till en pump som hela tiden suger bort luft och 

skapar undertryck. På så sätt avlägsnas bakterier samtidigt som blodcirkulationen i såret ökar. 

VAC-svampen suger också bort vätska som gör att blodkärlen lättare når sårkanten vilket snabbar 

på sårläkningen. Det fungerar också som ett tillfälligt förband för att effektivt skydda såret från 

bakterier i omgivningen (Mekontso Dessap, Vivier, Girou, Brun-Buisson, Kirch, 2010). 

Preoperativa åtgärder för att minska risken för infektion är noggrann rakning av bröstkorgen hos 

män samt Descutantvätt av kroppen på kvällen innan samt på operationsmorgonen. 

Antibiotikaprofylax används systemiskt i form av Betalaktamantibiotika som kan förlängas 

postoperativt om indikationer finns (Upton, Roberts, Milsom & Morris, 2004). Riskfaktorer för 

att drabbas av mediastinit är ålder, kön, övervikt, rökning, KOL, diabetes, immunsupprensiva 

patienter, förlängd respiratortid eller om kirurgen använt Arteria Mammaria bilateralt (Gorlitzer 

et al., 2009).  

Perioperativt gäller sterilt handhavande och sterila rutiner av nationella operationsföreskrifter 

samt modern operationssal med utvecklat ventilationssystem som byter och rengör luften flera 

gånger om. En noggrann desinfektion av det operativa hudområdet med färgad klorhexidinsprit. 

För att sluta operationssåret tätt används en speciellt framtagen ståltråd för bröstbenet samt lim 

för att skona operationshålan och bröstbenet i största möjliga mån. Efter slutning av sårhålan sätts 

ett thoraxdränage framför hjärtat samt ibland i pleuran för att dränera ut blod och sårvätska som 

annars är en miljö där bakterier och mikroorganismer trivs och snabbt kan föröka sig i (Kunal, 

Vishal, Deepak, 2012). De postoperativa åtgärder för att förhindra mediastinit handlar främst om 

att inte utsätta bröstbenet för tryck eller annan påfrestning som kan orsaka en skjuvning och 

instabilitet i bröstbenet. Patienterna får ta del av information om mobiliseringsrestriktioner samt 

sternumregimer som gäller postoperativt i form av hostteknik, förflyttningsteknik i och ur säng 

utan att trycka ifrån med armarna samt hur mycket patienten får bära och lyfta. En viktig uppgift 
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för sjuksköterskan är att stötta upp, påminna samt hjälpa patienten att skydda sitt känsliga 

bröstben efter operationen (Celik, Kirbas, Gurer Yildiz Isik, 2011) 

2.3 Västen - en postoperativ prevention 

Syftet med västen är att förebygga och förhindra mediastinit hos patienter som genomgått öppen 

hjärtkirurgi genom att ge extern stabilitet åt sternum. Västen har visats gynnsam att stötta upp 

instabilitet och minskar friktionen i det delade sternumet efter hjärtoperation och med det minska 

risken för djup sternuminfektion och reoperation för patienten (Gorlitzer et al., 2009). Västen är 

konstruerad så att den trycker på vardera sida om operationssåret på bröstbenet med hjälp av två 

kuddar och ger då en stötdämpande effekt till bröstbenet som helt förlorat sin stabilitet. Trycket 

är utformat på så sätta att normal andningsfunktion kan bevaras samtidigt som västen ger stadga 

till bröstbenet vilket underlättar hosta och djupandning. Den är också fördelaktigt vid 

mobilisering fram för allt när patienten rör sig i sängen (Gorlitzer et al., 2013). Västen finns i 

olika storlekar och modeller ergonomiskt framtagna att passa både män och kvinnor. Den är 

konstruerad med flera justerbara band som anpassas och justeras att passa patienten. Västen 

rekommenderas att bäras dygnet runt i rehabiliterande syfte i 6 veckor efter operationen 

(Gorlitzer et al., 2009). 

2.4 Det vetenskapliga stödet för västen 

Det finns forskningsstudier som visar på goda resultat där patienter har fått använda västen 

postoperativt.  I en studie gjord av Celik, Kirbas, Gurer, Yildiz, och Isik (2011) undersökte 

författarna förekomsten av djup sternuminfektion och dödlighet efter öppen hjärtkirurgi hos KOL 

patienter. Resultatet visade att risken för sternala sårkomplikationer och dödlighet efter 

hjärtoperation minskade betydligt hos de patienter som burit väst. I grupp 1 fick 100 patienter 

använda sig av västen postoperativt och i grupp 2 deltog 121 patienter som ej hade någon väst. 

Ingen patient dog i grupp 1 medan 35,7% av patienterna i grupp 2 avled till följd av djup 

sternuminfektion.  

I en randomiserad studie av Gorlitzer et al., (2010) minskade västen vårdtiden för patienterna i 

jämförelse med gruppen utan västen. Reoperationerna var också mindre i gruppen med väst. I 

gruppen med västen reopererades 0,6% av patienterna och i gruppen utan väst reopererades 4,9% 

av patienterna. 
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Enligt Gorlitzer et al., (2013) minskar risken för att drabbas av mediastinit med 54%. Studien 

visar också på ett tydligt samband mellan patienter som vägrar att ha på sig sin väst och en högre 

andel av sternuminfektioner. Dock kom de fram till att västen inte fyller samma funktion hos 

kraftigt överviktiga kvinnor, framförallt de med stor byst.  

 

3. PROBLEMFORMULERING 
På de enheter som deltagit i studien har västen använts sedan december 2015 som en del i 

patientens rehabilitering för att förebygga postoperativ mediastinit till följd av ett instabilt 

sternum. Det finns idag kvantitativa forskningsresultat som beskriver och styrker västens effekt. 

Det som saknas var sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med och runt patienter som bär 

västen.  

 

4. SYFTE 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som bär Post-

thorax väst. 

 

5. METOD 
5.1 Design 

Eftersom att syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter designas studien 

som en kvalitativ intervjustudie. Enligt Polit & Beck (2008, s. 392) används intervjuer oftast när 

berättande data samlas in. För få sjuksköterskornas egna berättelser och erfarenheter men 

samtidigt beröra vissa teman i intervjuerna användes semistrukturerade intervjuer där 

intervjuaren ställer frågor och följdfrågor som syftar till att deltagaren ska fördjupa sin berättelse. 

Enligt Polit & Beck (2008, s. 392) är semistrukturerad intervju när forskaren förbereder ämnen 

eller frågor som ska beröras under intervjun men att deltagarna är fria och uppmuntras att med 

egna ord uttrycka sig så detaljerat som möjligt om ämnet. En lista med frågor samt 

uppföljningsfrågor används under intervjusituationen som syftar till att få med beskrivande 

detaljerad information om syftet med studien. Strukturen i studien följer Tidskriften Advanced 

Nursing Research. 
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5.2 Urval 

En allmän förfrågan om deltagande i studien skickades ut till sjuksköterskor på två enheter i norra 

Sverige som arbetar med västen. Ett informationsbrev samt en intresseanmälan lades ut i 

enheternas personalrum. Under intervjuperioden informerades personalen på enheterna dagligen 

om studien av tjänstgörande sektionsledare. En förfrågan om deltagande skickas även ut via 

intranätet till berörd personal och personal tillfrågades personligen om deltagande.  

Inklusionskriterier var att deltagarna skulle arbeta som sjuksköterska, grundutbildad eller 

vidareutbildad intensivvårdsjuksköterska. De skulle ha arbetat med västen under mer än 6 

månader. Exklusionskriterierna var mindre än 6 månader erfarenhet av att arbeta med västen.                             

14 sjuksköterskor tackade ja och deltog i studien och ingen avbröt sitt deltagande. Deltagarna var 

6 kvinnor och 8 män, 8 var intensivvårdsutbildade sjuksköterskor och 6 stycken var 

grundutbildade sjuksköterskor. Deltagarna hade 2-38 års erfarenhet av sjuksköterskeyrket och var 

mellan 25 till 63 år gamla, medelåldern var 43 år och medianåldern var 40 år. Sjuksköterskorna 

som intervjuats benämns i studien som deltagare. 

5.3 Datainsamling 

Till stöd i intervjusituationen utformades en intervjuguide med 10 frågor. Enligt Polit & Beck 

(2008, s. 392) utformas en intervjuguide som stöd i intervjusituationen. Frågorna utformades för 

att uppmuntra deltagarna som intervjuades att dela sina egna erfarenheter med intervjuaren och 

frågor som endast kunde besvaras med korta svar uteslöts. Intervjuguiden innehöll även förslag 

på uppföljningsfrågor till intervjuaren som stöd i intervjusituationen. Den första intervjun 

genomfördes som en pilotintervju och användes i resultatet då den stämde mot syftet med 

studien. Under pilotintervjun deltog båda författarna, en som intervjuare och den andra som 

observatör. Författarna tillsammans med studiens handledare diskuterades därefter igenom 

intervjun för att förbättra intervjutekniken. Totalt gjordes 14 stycken intervjuer och alla spelades 

in på diktafon. Intervjuerna tog mellan 8 och 20 minuter. Tid och plats för intervjuerna bestämdes 

tillsammans med deltagarna i studien. Intervjuerna genomfördes på berörda enheter. Författarna 

genomförde pilotintervjun samt de två första intervjuerna tillsammans. Resterande intervjuer 

delades upp mellan författarna.   
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5.4 Analys 

Som mall för analysen användes Graneheim och Lundman´s (2003) innehållsanalys. Efter att 

intervjuerna spelats in delades intervjuerna upp mellan författarna och skrevs ned ordagrant utan 

punkter eller stora bokstäver som en del i analysprocessen. Intervjuerna lyssnades igenom för att 

kontrollera att texten överensstämde med det inspelade materialet. För att få en helhetsbild läses 

intervjuerna igenom mera noggrant av båda artikelförfattarna. Texten delades därefter in i 

meningsenheter som stämde överens med studiens syfte. Första intervjun analyserades av båda 

artikelförfattarna. Resterande intervjuer delades upp och analyserades enskilt av författarna. 

Enligt Graneheim och Lundman (2003) ska meningsenheterna vara direkt kopplad till studiens 

syfte, de utgör grunden för innehållsanalysen. I nästa steg kondenserades meningsenheterna, det 

vill säga att texten gjordes kortare utan att förlora meningens innehåll. Sedan lästes endast 

kondenseringarna och förkortades och abstraherades till koder. Detta innebära att sätta en etikett 

på innehållet i meningsenheten i enligt med Graneheim och Lundman (2003). Exempel på detta 

följer ifrån en av intervjuerna. Meningsenhet ”jag tror på konceptet med västen absolut”. 

Kondensering blir ”tror på konceptet med västen” och koden blir ”tror på västen”. 

Meningsenheterna, kondensering och koder skrevs in i ett dokument så att författarna under 

analysen kunde gå tillbaka från koden till meningsenheten och också veta vilken intervju koden 

kommit ifrån. Efter att meningsenheter, kondensering och kod färdigställts och konsensus nåddes 

genomfördes resten av analysen gemensamt av båda artikelförfattarna. 

Koderna klipptes ut en efter en och lade de tillsammans med koder som hade liknande innehåll. 

Koderna sorterades i olika grupper och diskuterades av båda författarna om de hörde hemma i 

den ena gruppen eller om den tillhörde en annan grupp. Koderna diskuterades av båda författarna 

samt av handledare för att komma till konsensus innan arbetet med kategorierna och 

subkategorier påbörjades. Grupper med koder bildade sedan subkategorier. Dessa 13 

subkategorier delades i sin tur upp i 4 stycken kategorier efter gemensam betydelse. Se Tabell 1. 

De enskilda subkategorierna och kategorierna jämfördes med varandra så de hade inbördes 

liknande betydelse och samtidigt skiljde sig från andra kategorier och subkategorier. Ingen kod 

exkluderades på grund av svårigheter att passa in dem i kategorier. Handledaren deltog under 

analysprocessen. 

5.5 Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen (2013)  är en internationell överenskommelse om etiska förhållningssätt 
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i forskning. Den tar bland annat upp att deltagarna skall ge sitt samtycke att delta i studien samt 

att de ska förstå vad de ger sitt samtycke till. Den handlar också om att deltagarnas person-

uppgifter måste hanteras konfidentiellt för att de inte ska påverkas. I arbetet med studien har 

Helsingforsdeklarationens etiska föreskrifter följts. Både verksamhetschef och enhetschef på 

berörda verksamheter godkände studien skriftligt innan intervjuerna genomfördes. Alla deltagare 

fick ett informationsbrev samt muntlig information om studiens syfte samt att deltagandet var 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Deltagarna i studien gav sitt skriftliga godkännande 

att delta i studien och informerades om att de när som helst fick dra sig ur studien. Inga etiska 

hinder för att utföra intervjuerna fanns. Allt material kommer att sparas enligt Umeå universitets 

riktlinjer. 

6. RESULTAT 
Analysen av de intervjuer som genomfördes resulterade i 4 kategorier och 13 subkategorier. 

Dessa redovisas i löpande text samt övergripande nedanför i tabell 1. 

Tabell 1 Översikt över subkategorier och kategorier 

Subkategorier Kategorier 

Inte sett nyttan 
Brist på ansvarstydlighet 
Brist på erfarenhet 
Brist på utbildning 

Ambivanlens 
 

Inge trygghet 
Västen som en påminnelse 
Lätt att hantera  

Säkerhet 

Merarbete 
Besvärande för patienten 
Passar inte alla 

Svårigheter 

Uppmuntra till användning 
Förstå syftet med västen 
Inställningen till västen 

Motivation 

 

6.1 Ambivalens 

I den här kategorin beskrev deltagare uttalade ambivalens i samband med att vårda patienter som 

bar västen. Kategorin innefattar följande subkategorier; Inte se nyttan, Brist på ansvarstydlighet, 

Brist på erfarenhet och Brist på utbildning 
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Inte sett nyttan 

Under denna subkategori uttryckte deltagarna att de inte var säkra på om västen fyllde någon 

funktion i slutändan. Osäkerheten med västen beskrevs på grund av att de inte själva sett någon 

effekt av västen. De hade hört att den var bra men de hade själva inte sett effekten av den och 

hade ingen egen upplevelse eller uppfattning om den. Den relativt korta tiden de använt västen på 

enheten påverkade deltagarnas upplevelse av osäkerhet kring nyttan med västen. Deltagarna 

tyckte att de hade arbetat med västen för kort tid för att få någon uppfattning om västen samt 

kunna se nyttan med västen. Osäkerheten kring västen utrycktes även genom att de ville se 

belägg för västen. Dessa belägg kunde vara i form av vetenskapliga artiklar som talade för 

användning av västen eller annat. Deltagare uttryckte även en önskan om att få ta del av statistik 

och utvärdering av västen internt på enheten för att verkligen få en bild av vilken skillnad västen 

utgjorde.  

” man bara har hört att den här (västen) skulle ha en positiv effekt då tror jag ju på det och kör 

på det eftersom det är bestämt att vi ska ha den,  men det är klart att för min egen skull skulle jag 

gärna vilja se någon artikel eller studie där man har kommit fram till vad har den för effekter” 

 

Brist på ansvarstydlighet 

Deltagare beskrev att de kände sig osäkra på vem som var ansvarig för västen. De utryckte att det 

var oklart vem som bar det övergripande ansvaret för västen och vem som bar ansvar över de 

dagliga justeringarna så att den sitter optimalt på patienterna. De uttryckte vidare en osäkerhet 

över vem som var ansvarig för att västen används och används på rätt sätt. Det framkom i 

intervjuerna en önskan om en tydlig ansvarsfördelning mellan sjuksköterskor, sjukgymnaster och 

undersköterskor. 

 

”en tydligare delegering eller tydligare gräns för vem som egentligen ska sköta dom där thorax-

västarna. Vem som ska spänna om dem varenda dag, som man enligt manualerna ska göra. Det 

jag saknat är att det liksom inte finns någon klar delegering vem som ska göra dom sakerna” 

 

Brist på erfarenhet 

Deltagare beskrev att de kände osäkerhet kring västen då de inte hade så mycket erfarenhet av att 

arbeta med den. De menade att de haft västen så kort tid på avdelningen att de inte fått nog med 
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erfarenhet för att känns sig säker på att använda den. Andra menade att de själva inte arbetat med 

västen så mycket och därför hade lite erfarenhet av västen. Deltagare önskade att öva upp sina 

färdigheter genom att sätta på västen på fler patienter för att det ska gå smidigare både för patient 

och vårdpersonal. Vissa moment i hanterandet av västen hade inte alla av deltagarna gjort vilket 

fick dem att känna sig mycket osäkra. Dessa moment var bland annat att mäta ut storlek på västen 

samt att presentera västen för patienter första gången. 

 

” jag har egentligen inte jobbat med den (västen) tillräckligt mycket för att känna mig säker på 

den” 

 

Många beskrev att de var osäkra i sitt arbete med västen, hur den sattes på, hur den spändes åt 

och hur de visste att den satt rätt. De kände osäkerhet kring handhavandet av västen. De upplevde 

att det var svårt att justera västen samt att veta om den satt korrekt åtspänt efter att de hjälpt 

patienten att sätta på västen. Vissa deltagare trodde att de satte på västen för löst och att det var 

knepigt att veta vad som var lagom. De kände en osäkerhet då det gällde att veta vilken storlek 

patienterna skulle ha på västen. Att presentera och förklara syftet med västen för patienten 

upplevdes svårt av vissa. Det framkom återkommande att deltagarna kände en trygghet i att 

sjukgymnasterna hjälpte till att justera västen eftersom de enligt deltagarna hade mera kunskap 

om västen då de själva saknade denna erfarenhet. Deltagarna fick extra hjälp med att administrera 

västen på patienterna av sjukgymnaster vilket uppskattades mycket på grund av brist på 

erfarenhet av att själv justera västen. 

 

Brist på utbildning 

I intervjuerna beskrev deltagare att de inte fått någon utbildning, varken i hur de skulle sätta på 

västen eller evidensen kring västen. Vissa hade lärt sig själva hur de använde västen och andra 

använde sig av den medföljande manualen.  

Andra deltagare beskrev att de fått utbildning men önskade sig mer utbildning gällande västen 

både praktisk och teoretisk. Praktiskt i form av övning och kortare work shops där de kunde öva 

och blir mer säkra på handhavandet. Deltagarna upplevde också att det dröjde länge mellan 

utbildningarna så att detaljerna glömdes bort. De tyckte att det behövdes mer kunskap om hur 

västen upplevdes av patienten och hur deltagarna kunde förhindrar eventuella obehag hos 
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patienterna. Deltagarna tyckte att samtlig personal borde prova västen på sig själva för att få en 

uppfattning och förstå hur det kändes för patienten att bära västen och lättare veta hur västen 

kunde justeras och optimeras. Bristen på utbildning gjorde att de blev osäkra på hur de korrekt 

arbetade med västen vilket ledde till en känsla av att de inte visste om det gjorde rätt eller fel. 

 

”det kan ju vara så att man varit på en utbildning och sen så tar det några veckor eller månader 

innan man ska sätta på den där västen då har man ju ändå glömt bort detaljerna hur det var” 

 

 

6.2 Säkerhet 

I denna kategori beskriver deltagarna en känsla av säkerhet i samband med att vårda patienter 

som bar västen. Kategorin innefattar följande subkategorier; Inge trygghet, Västen som en 

påminnelse och Lätt att hantera. 

 

Inge trygghetskänsla 

Många deltagare uppgav att de upplevde att västen gav en trygghetskänsla till patienterna vilket 

också gjorde att de själva kände sig säkra med västen. Ångestfyllda patienter som var rädda för 

komplikationer och smärta blev lugnare och trygga när de fick på sig västen. De såg västen som 

något som förebyggde komplikationer vilket lugnade dem. Patienter hade uppgett för dem att det 

kändes tryggt att västen höll ihop det nyopererade bröstbenet. Andra deltagare uppgav att 

patienter kände sig trygga och omfamnade av västen och att den gav ett bra stöd åt bröstkorgen 

vilket i sin tur kändes stabilare. De berättade att det tyckte att västen höll bröstbenet på plats. 

Trygghetskänslan och känslan av stöd var också enligt deltagarna orsaken till att västen 

upplevdes som ett stöd för patienten vid mobilisering. Patienterna vågade röra på sig i större 

omfattning när de bar västen samt vara uppe och röra på sig oftare enligt deltagarna. De uppgav 

att ångest och rädsla över att röra sig släppte när patienten tog på sig västen vilket ledde till att 

patienten lättare kunde mobiliseras. Att västen upplevdes smärtlindrande var något som många 

deltagare berättade om. De berättade om patienter som haft mindre ont när de använt västen och 

att smärta som patienter tidigare upplevt avtog när västen sattes på.  

Västen upplevdes av deltagarna som både andningsstödjande för patienterna samt stödjande när 

de behövde hosta och mobilisera sekret. Deltagare uppgav att patienter tyckte att västen var skön 
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då den gav ett bra stöd vid hosta. Västens konstruktion gav ett externt tryck på bröstkorgen och 

ett mothåll vid hosta. Deltagare berättade att de tidigare låtit patienterna använda sig av en kudde 

som de fått krama mot bröstkorgen för att undvika smärta vid hosta men att västen nu ersatt 

kudden. Patienterna uppmanades nu istället korsa armarna över bröstet och krama västen vid 

hosta. Deltagare berättar förutom att patienterna upplever trygghet och smärtlindring av västen 

också att många patienter tyckte att västen var behaglig att bära.  

 

”västen blir en extra trygghet för många. Vissa är ju väldigt rädda om sitt bröstben vilket är 

självklart för att det gör ont och är nyopererat”  

 

 

Västen som en påminnelse 

Deltagarna menade att västen var en påminnelse för patienterna om att de var nyopererade och att 

de då måste vara försiktiga vid mobilisering, vilket gjorde att de kände en viss säkerhet av västen. 

Västen påminde patienterna om att inte använda armarna när de skulle stiga upp ur sägen eller 

lägga sig ned i sängen. Västen påminde också patienten om att vara försiktig i sin vardag enligt 

deltagare. 

 

”en ständig påminnelse om när man har på västen att inte ja det blir som en ständig påminnelse 

istället för att någon ska säga akta armarna rör inte armarna gör inte si gör inte så, så sitter 

västen där som en påminnelse”  

 

 

Lätt att hantera 

Deltagarna i denna subkategori litade på sin förmåga att hantera västen och de problem som 

kunde uppstå i och med vårdandet av patienter som bar västen. De upplevde västen som något 

positivt och kände sig trygga i arbetet med västen och att västen inte var svår att hantera. Moment 

som att ta på västen på patienten, justeringar och utprovning av västen upplevdes inte som en 

svårighet. Deltagarna uppgav att det inte sett några hinder i arbetet med västen. Patienter som 

hade EKG-trådar, artärnålar eller slangar och som bar västen såg deltagare inte som något 
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problem eller hinder. De tyckte inte att det var någon skillnad i svårighet att vårda patienter med, 

respektive utan väst.  

 

”för det mesta går ju som att komma sig runt det. Det kan ju vara att de har dränslangar om man 

inte hunnit ta bort dem eller att de har kvar artärnålen men allt sånt där går ju som att koppla 

isär. Artärnålen går ju att dra igenom tröjan och att få på sig västen, det är ju bara att öppna 

kardborrebanden så den i sig är ju inget problem”  

 

Något som deltagarna menade bidrog till känslan av säkerhet och gjorde att de kände att västen 

kändes lätt att hantera var den utbildning som de fick innan införandet av västen. Utbildningen 

innefattade hur västen sattes på, hur den justerades på patienten samt vad syftet med västen var. 

Deltagarna berättade att utbildningen gav dem tillräcklig information för att kunna arbeta med 

västen. Informationen från sjukgymnasterna och från västföretaget upplevdes av många som bra 

och tydlig. En del deltagarna nämnde också att instruktionsfoldern till västen var tydlig och lätt 

att följa. Deltagarna beskrev att de flesta patienter var väl förberedda och införstådda med att de 

skulle få en väst efter operationen vilket bidrog till en känsla för deltagarna av att västen var lätt 

att arbeta med. 

 

6.3 Svårigheter 

I den här kategorin beskrev deltagarna upplevda svårigheter i samband med att vårda patienter 

som bar västen. Kategorin innefattar följande subkategorier; Merarbete, Besvärande för patienten 

samt Passar inte alla. 

 

Merarbete 

En gemensam nämnare genom flera intervjuer var att deltagarna tyckte att svårigheten med 

västen låg i merarbetet och det ytterligare arbetsmomentet som västen genererade. De beskrev att 

det blev mera pyssel vid omvårdnadsarbetet till exempel då västen blev ytterligare ett lager att ta 

sig igenom när deltagarna skulle auskultera patienters lungor. Innan införandet av västen skulle 

patienten enbart få på sig en patientskjorta på morgonen, medan efter införandet skulle även 

västen tas på. Merarbetet bestod också i att patienterna begärde hjälp med västen av deltagarna. 
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Patienter bad om hjälp att få på sig västen på morgonen och efter duschning. Hos mobila och 

uppegående patienter behövde deltagare hålla efter och justera västen samt dra åt den vid behov.  

Västen beskrevs vidare som tidskrävande och att omvårdnadsarbetet runt patenten tog längre tid 

när patienten bar sin väst. Enligt deltagarna gick det åt mera tid till att ställa in västen, att justera 

västen efter hand, att dra ned västen när den åkte upp samt att dra slangar och sladdar genom väst 

och skjorta vilket beskrevs som en svårighet.  

 

”det blir ett extramoment på morgonen då man liksom har dåligt om tid, att man ska få på dem 

kläder först sedan västen” 

 

Deltagare berättade att när patienter kommer in akut eller på jourtid blev det deltagarnas uppgift 

att postoperativt informera och visa patienter västen, att mäta ut för rätt storlek samt prova ut 

västen vilket enligt deltagarna gav ett merarbete och tog mera tid. Västen beskrevs i vissa 

intervjuer som svår, komplicerad och problematisk till en början men att det blev mindre 

bekymmer när den väl satt på plats.  

Deltagare upplevde att västen många gånger var i vägen. Den var i vägen vid inspektion av 

operationsförband, vid EKG-kontroll, eller när patienten haft CVK eller artärnål då slangarna 

måste dras genom ärmen på skjortan samt västen. Dels beskrevs västen som hindrande i arbetet 

runt patienten när deltagarna måste justera EKG-elektroderna och de externa pacemaker-trådarna. 

Västen var också hindrande för annan mätutrustning och västen behövde då justeras så det gick 

att komma åt. Deltagare berättade vidare att det förekommit brådskande och akuta situationer där 

de snabbt velat komma åt patientens pacemaker-trådar som då varit gömda under västen vilket 

har lett till en fördröjning innan viktig behandling kunnat påbörjas. En deltagare beskrev att olika 

typer av förband och tejpar var i vägen för västen. Det beskrevs också att det var lätt att det blev 

knöligt under västen då det blev mycket tyg och kablar under, och skjortan som patienten bar 

under västen gled ofta upp när patienten rörde på sig. Deltagare nämnde att en del patienter tyckte 

det var obehagligt att ha skjorta under västen och önskade då använda västen utan skjorta. 

Deltagare som vårdade patienter som bar väst beskrev att de behövt ta en hel del i beaktning för 

att undvika och förebygga besvär för patienten vilket ledde till ett merarbete för dem. De beskrev 

också ett merarbete när patienterna själva kände obehag med västen. I flera intervjuer framkom 

det att en del deltagare ibland glömde bort att ta på västen eftersom det var en relativt ny rutin.  
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Ett annat problem deltagarna beskrev var hygienen runt patienten och västen. Västen måste 

tvättas på avdelningen då den blivit smutsig av svett eller blod vilket dels är omständigt samt ses 

som ett bekymmer då patienter då blir utan sin väst. De önskade en snabbtork eller tumlare 

alternativt att patienter hade två västar som de kan alternera mellan när den ena är våt. 

 

Besvärande för patienten 

Det återkom i flertalet intervjuer hur deltagarna upplevde att västen var besvärande och hindrade 

patienterna, vilket gjorde att de ibland upplevde svårigheter i att hantera den. Deltagare berättade 

att patienterna uttryckte att västen var tajt och trång, stramade, skavde samt satt för hårt framför 

allt i början innan de vant sig med att bära den. Västen klämde på underliggande EKG-elektroder 

vilket gav upphov till smärta och det beskrevs obekvämt då västen tryckte ovanpå bysten hos en 

del kvinnor. Deltagarna beskrev att patienterna i bland tyckte att det var svårt och smärtsamt att 

andas ordentligt när de bar sin väst. En deltagare berättade att västen kunde bidra till att förvärra 

andningsproblem hos oroliga och ångestfyllda patienter som då kände ett större tryck över 

bröstet. En deltagare återberättade en jobbig och smärtsam situation om en patient som hade haft 

dränage samtidigt som han bar västen ovanpå. 

Deltagare beskrev vidare ett allmänt och återkommande missnöje med västen bland patienterna. 

De beskrev den som jobbig, omständlig, obehaglig, i vägen, oskön, som pest och pina och att det 

var otrevligt när den tryckte upp mot halsen. Patienter kunde ibland ifrågasätta varför de måste 

bära västen på sig dygnet runt i 6 veckor. De beskrev vidare att en del patienter såg hindrade ut 

av västen samt att de patienter som hade en bekymmersfri rehabilitering, kände mer besvär med 

västen på än om de hade varit utan västen. Deltagare berättade att patienter hade känt sig extra 

sjuka och stigmatiserade när de burit västen. När patienter upplevt att västen var väldigt jobbig 

ledde det ofta till ett stressmoment för deltagaren och en del deltagare tyckte att västen upplevdes 

extra besvärlig för patienterna när de var i sämre fysiskt skick. En deltagare uttryckte att det var 

omständigt för patienten när västen måste tas av och sättas på igen på grund av att slangar hade 

hamnat fel under västen. 

Ibland behövde vi kompromissa med patienterna, berättade en deltagare som beskrev en situation 

där patienten hade ett smärtsamt sår under västen och hade då enbart på sig västen vid 

mobilisering, annars var den öppen för att inte trycka på såret. Deltagare tyckte att det brukade 

kännas bättre för patienterna när de fick sätta sig upp, att eventuella tryck och känsla av att det 
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stramade brukade släppa då. Ibland knäpptes västen upp när patienter satt eller låg ned för att 

underlätta obehagskänslor. 

Deltagare beskrev att en del av arbetet med västen innebar att justera den beroende på hur 

patienten upplevde den exempelvis när den ej satt korrekt och orsakade besvär. Västen togs 

många gånger av då den blev för besvärlig för patienten att bära, när den orsakade tryck över 

bröstet, eller när patienten hade det jobbigt att andas.  

 

”Min tröskel för att ta av västen när patienten är besvärad av den är låg” 

 

Deltagarna poängterade att det var viktigt att ta sig tid att justera in inställningar på västen så att 

den inte klämde någonstans och det hände att de fick göra om och justera när patienten uttryckte 

obehag. De nämnde även en risk med att västen inte ställdes in korrekt på patienten när patienten 

inte gillade den och inte samarbetade vid administrering och justering. Det var viktigt att komma 

ihåg att västen skulle tas på så snart som möjligt eftersom det var bestämt att alla patienter som 

genomgått öppen hjärtoperation skulle ha den på som en del av den postoperativa 

rehabiliteringen.  

 

Passar inte alla  

Deltagare berättade om svårigheter att få västen att sitta bra på patienterna och att västen 

upplevdes ibland vara för liten för patienten. De tyckte att oavsett hur mycket de justerade västen 

och försökte få den att sitta optimalt på patienten så var det enbart korta stunder som den satt bra. 

När patienten rörde på sig fram för allt i sängen upplevde de att västen åkte upp och att de 

ständigt måste dra ned den samt skjortan som patienten bar under västen. En del patienter 

önskade att få sova utan sin väst då de tyckte att den var i vägen och åkte upp då de låg ned i 

sängen. En deltagare berättade att hon tillsammans med sjukgymnasten hade ställt in västen på ett 

sätt som de tyckte var optimalt men att patienten ändå upplevde att västen satt illa.  

Deltagare beskrev en frustration i att västen inte var anpassad till olika kroppstyper. Det var svårt 

att få västen att passa på breda patienter, patienter med större mage och kvinnor med stor byst. 

Det var svårt att få kardborrebanden att räcka till samt att det var smärtsamt då brösten klämdes 

under västen. Det gick lättare att applicera västen på patienter med bra bålstabilitet som kunde 

sitta uppe självmant utan stöd.  
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”jag kommer speciellt ihåg en kvinna som var väldigt stor och hade väldigt stor byst där västen 

egentligen bara var fullkomligt i vägen och inte på något sätt bekväm”  

 

Många deltagare var eniga om att patientens mående och status var avgörande för hur västen 

används samt vilken nytta den gjorde. De såg en svårighet i att ha på västen på en svårt sjuk och 

medicinskt vårdkrävande patient där upprätthållande av patientens vitala funktioner prioriterades 

före användandet av västen. Deltagare tyckte att västen fungerade bäst hos medicinskt stabila 

patienter. 

 

6.4 Motivation 

Följande kategori tar upp vikten av att förstå syftet med västen för att kunna motivera och 

uppmuntra patienterna att bära västen samt hur deltagarnas personliga inställning påverkar 

användandet av västen. Innehåller följande subkategorier: Uppmuntra till användning, Vikten av 

att förstå syftet med västen, Inställning till användandet av västen 

 

Uppmuntra till användning 

Deltagarna berättade återkommande om hur de fick motivera och uppmuntra patienterna till att 

använda västen. Motivationsarbete beskrevs vara en del av arbetet med västen för att få patienter 

positiva till att använda den. Patienterna behöver påminnas om syftet med västen, varför de skulle 

bära sin väst, att västen var till för att få bästa möjliga rehabilitering. 

 

”jag försöker motivera patienterna och förklara för dem varför det är himla bra och det går för 

det mesta bra”  

 

En del deltagare beskrev att de brukade säga att västen fungerade som ett stödjande gips som ska 

skydda samt hålla ihop bröstbenet. De berättade vidare hur de ibland fick diskuterar västen med 

patienterna, lugna patienterna genom att återigen säga att det var för deras skull den skall 

användas samt försökte förmedla hur viktig västen var. Vissa deltagare tyckte det var lätt att 

motivera och övertala patienterna medan andra tyckte att det är svårare. 
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Vikten av att förstå syftet med västen 

Att som sjuksköterska förstå syftet med västen nämndes som en faktor som påverkade 

motivationen till att arbeta med västen och uppmuntra patienten till att använda västen. Många 

deltagare tyckte att den positiva information om evidensen för västen samt studier som pekade på 

goda resultat motiverade dem till att sälja in västen till patienterna. Det framkom även i 

intervjuerna både skepsis samt misstro till västen som många gånger ledde till att västen i stället 

upplevdes som en börda och i vissa fall inte användes på det sätt som enligt rutin var bestämt. En 

deltagare uttryckte att ibland behövde samtliga inblandade påminnas om att västen var viktig för 

patientens rehabilitering för att känna sig motiverade. 

 

”det är viktigt med informationen både till patienter och personal så att man verkligen tror på 

det man gör och gör det ordentligt. Att det inte känns besvärligt för då är det nog lättare med att 

komma med undanflykter att jag inte hann sätta på den eller så” 

 

Deltagare berättade om hur viktigt det var att patienten förstod syftet med västen så de använde 

den. De menade att de patienterna som inte var medvetna om vad västen var till för tycker att den 

var obekväm och besvärlig. Det underlättade i samarbetet mellan patient och sjuksköterska när 

patienten förstod varför den skulle spännas åt och justeras efterhand. Deltagarna menade också 

att västen tappade sitt syfte om den inte användes och det krävdes motiverade patienter för att 

inte slarva med användandet av västen. Detta gällde framför allt när patienter skrevs hem från 

sjukhuset då det skulle fortsätta använda västen hemma. Patientens inställning till västen och 

användandet av västen var enligt en deltagare nära sammankopplade samt att det var viktigt att 

göra patienten entusiastisk till att använda västen. 

 

Inställning till västen 

Deltagare som var positiva till västen menade att det berodde på att de tagit del av aktuell 

forskning och de som fått klinisk erfarenhet av resultatet av västen. Att västen främjar läkning 

och minskar antalet sternuminfektioner var motiverande för dem. En deltagare med erfarenhet av 

djupa bröstbensinfektioner beskrev ingående hur plågsamt det var för patienten och uttryckte att 

finns det möjlighet att förhindra detta tillstånd är det värt det.  
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”Jag är väldigt positiv. Jag tycker att när man fått höra information om västen att den minskar 

sternuminfektioner då ser jag inget problem med att vi ska använda den, det blir ju ett hjälpmedel 

i slutändan” 

 

Det var många som beskrev sin egen och andra kollegors inställning till västen som generellt 

positiv utan att närmare nämna varför. Initialt under inkörningsperioden upplevde en del en 

negativ, skeptisk attityd gentemot västen, men så småningom blev det en vana. Några deltagare 

trodde inte på vinsten av att använda västen, tror inte att den gör någon större nytta för patienten 

samt är mera jobbig än bekväm för patienten och var därför ej motiverade till västen. En 

deltagare uttryckte att västen gör ingen nytta när patienten är övervakad på intensiv-

vårdsavdelning, eftersom personal då hela tiden finns vid patientens sida för att påminna och 

hjälpa patienten att skydda sitt bröstben. Däremot tyckte deltagaren att den fyllde en funktion när 

patienten är mera mobil och befinner sig på vård-avdelning samt i hemmet där västen fungerar 

som ett stöd.  

Det fanns en grupp deltagare som ej lagt någon värdering gällande västen, de uttalade sig varken 

negativt eller positivt. De menade på att västen var en ordination och en rutin som vilken annan 

som helst och det var deras ansvar att genomföra den. 

 

Det rådde delade meningar hur patienterna bemötte och ställde sig till användandet av västen. En 

del deltagare upplevde att de flesta patienter är motiverade och ville använda västen, att 

patienterna gärna ville ha västen och frågade efter den. En del patienter ville enligt deltagarna 

börja använda den så fort som möjligt postoperativt. De menade att patienterna var inställda på 

att använda västen efter operationen och accepterar den väl. De berättade vidare att västen blev 

en vana för patienten, att patienten kände att den hjälpte och stöttade. Det var motiverande och 

uppmuntrande för både personal och patienter när patienter gav positiv feedback gällande västen.  

Deltagarna beskrev även en grupp patienter som varken var positiva eller negativa till västen men 

accepterade den. Det fanns också en grupp patienter som enligt deltagarna var negativt inställda 

till västen. De beskrev det som att patienterna var negativt inställda hur de än försökte motivera 

dem. En del av dessa patienter provade västen men var fortsatt negativt inställd till den medan 

andra motsatte sig västen. Deltagarna kände där att de inte kunde tvinga de patienter som inte 

ville ha på sig sin väst. Sjukvården erbjuder västen men det är i slutändan patientens eget val. 
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7. DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som bär 

väst efter öppen hjärtoperation. Resultatet presenterades under 4 kategorier och 13 subkategorier. 

Kategorin; Ambivalens innefattade subkategorierna Inte sett nyttan, Brist på ansvarstydlighet, 

Brist på erfarenhet och Brist på utbildning. Kategorin; Säkerhet innehöll subkategorierna Inge 

trygghet, Västen som en påminnelse och Lätt att hantera. Kategorin; Svårigheter består av 

subkategorierna Merarbete, Besvärlig för patienten och Passar inte alla. Den sista kategorin: 

Motivation består av subkategorierna Uppmuntra till användning, Förstå syftet med västen samt 

Inställning till västen.  

 

Resultatet diskuteras utifrån två teorier, Dorotea Orems egenvårdsteori (Kirkevold, 2000) och 

PARiHS, Promoting Action on Research Implementation in Health Services. PARiHS modellen 

är ett ramverk utvecklat för att underlätta för sjuksköterskor vid implementering av 

forskningsbaserade rutiner inom sjukvården (Squires et al., 2012).   

Studien handlar inte om implementeringsprocesser men i resultatet framkom en bild som tyder på 

en icke optimal implementeringen av västen på berörda enheter. Därför diskuteras resultatet 

utifrån implementeringsmodellen PARiSH. 

PARiHS modellen baseras på tre stycken kärnfaktorer, Evidens, Sammanhang och Underlättande 

funktioner där de två första faktorerna har undergrupper. Faktorerna graderas från svag till starkt. 

Stark faktor talar för att implementeringen lyckas, till exempel stark evidensfaktor. Första faktorn 

är evidens, som innefattar tre undergrupper, vetenskaplig evidens, beprövad erfarenhet och 

patient upplevelse. Om dessa tre undergrupper är starka talar det för implementeringen. Andra 

faktorn handlar om sammanhanget implementeringen görs i och kulturen på enheten där 

implementeringen genomförs. Faktorn sammanhanget består av tre stycken undergrupper, kultur, 

ledning och uppföljningssystem. Om kulturen på en arbetsplats är stark för att pröva och 

implementera nya metoder och rutiner, om det finns en stark ledning och om arbetsplatsen har ett 

väl fungerande uppföljnings- och utvärderingssystems kommer implementeringen vara lättare att 

genomföra. Tredje faktorn talar om möjliggörande eller underlättande faktorer vilket beskrivs 

som en person som utses för att underlätta implementeringen genom att lära ut, lösa problem och 
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uppmuntra personalen att implementera den nya rutinen (Rycroft-Malone, 2004).  

Ambivalens 

Nya rutiner som införs på en arbetsplats leder inte sällan till osäkerhet. Resultatet visar osäkerhet 

och ambivalens över vems ansvar västen var, osäkerhet i sin egen erfarenhet med västen och 

behov av utbildning om västen. Enligt en studie av Allen (2016) menar författaren att tvivel och 

negativa attityder hos personal gentemot nya rutiner kan bero på brister i implementeringen till 

exempel att de nya rutinerna inte förankrats tillräckligt innan införandet. Det nämndes också att 

ökad kunskap om de nya rutinerna ökar chanserna att implementeringen ska lyckas. 

Resultatet visar att det fanns brister i deltagarnas egen erfarenhet av västen och brister i 

utbildningen som rörde västen. Detta kan ha ett samband då utbildning och färdighets träning vid 

förändrade rutiner är nödvändigt och avgörande för hur väl implementeringen lyckas (Squires et 

al., 2012). Resultatet visar också att deltagarna ville ha mer egen erfarenhet samt önskade mera 

utbildning. Dessa två komponenter är viktigt att förebygga för att sjuksköterskorna ska ta till sig 

den nya rutinen. Allen (2016) nämner att personalen kan behöva ytterligare träning och 

utbildning för att fungera i sin nya roll efter en förändring i rutiner. 

I resultatet nämns osäkerhet med nyttan med västen. Deltagare tvivlade på effekten av västen då 

de själva inte sett någon. De ville se bevis för att västen fungerade. Denna osäkerhet skulle kunna 

leda till att vårdpersonal inte satt på västen på patienten när de borde ha gjort det. Thompson och 

Yang (2009) menar i sin studie att de flesta sjuksköterskor tar ett intuitivt beslut när de känner sig 

osäkra i en omvårdnadssituation istället för att leta upp informationen. Detta kan leda till beslut 

som inte stämmer överens med evidensbaserad vård i detta fall att inte sätta på västen eller att 

sätta på västen på ett felaktigt sätt vilket kan få allvarliga konsekvenser. Gorlitzer et al (2013) 

styrker i sin studie att patienter som genomgått öppen hjärtoperation som inte använder västen 

har högre förekomst av allvarliga komplikationer än de som har på sig västen. De redovisar för 

hur komplikationerna förlänger vårdtiden och genererar ett lidande för patienter och deras 

familjer och leder till ökade kostnader för samhället. Tewarie, et al. (2012) nämner att 

kostnaderna för djupa sternuminfektioner uppgår till tre gånger så mycket som det skulle ha 

kostat om patienten undgått infektionen. De tar också upp siffror som visar på att västen minskar  

infektioner och dödlighet efter öppen hjärtkirurgi. 
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Resultatet visar på en önskan om att utvärdera västen på enheterna, de ville veta vilken skillnad 

västen gjorde. Allen (2016) nämner i sin artikel att om en förändring ska vara hållbar över tid 

måste en systematisk utvärdering göras. En utvärdering och en uppföljning av rutiner gör att den 

nya rutinen fastslår i gruppen.     

                            

Sjuksköterskans roll enligt Dorothea Orems är att förse patienten med kunskap om sin sjukdom 

och få verktyg för att bedriva egenvård (Kirkevold, 2000). Detta är svårt om sjuksköterskan själv 

inte tror på västen eller om denne är osäker kring hur eller varför västen används. Sjuksköterskan 

måste uppleva en intervention som meningsfull om denna ska vara motiverad till det (Toode, 

Routasalo & Suominen, 2010). 

 

Säkerhet 

Resultatet visar att deltagare upplevde hur patienter kände sig trygga med västen och att den gav 

dem stöd. Rädsla för komplikationer var alltid närvarande för patienter med ohälsa och kan 

hämma dem. Att få något som förebyggde komplikationer kunde fungera som en trygghet. I en 

studie av Garmo, Hörnsten och Leksell (2013) skriver de att diabetespatienter som fått en 

insulinpump kände sig styrkta, de kände sig mer autonoma och kände sig lättade vilket ökade 

deras livskvalitet. Hjälpmedel som förebygger komplikationer hos patienter kan också öka 

livskvaliteten hos patienter.  

I resultatet omnämndes västen som en påminnelse för patienten vilket också nämns i Tewarie et 

al (2012) som beskriver i sin studie utmaningen i att få patienter att följa de restriktioner som 

följer efter hjärtoperation. De menar vidare att västen fungerar som en påminnelse om att vara 

försiktig i sina rörelser framför allt efter det att patienten skrivits ut från sjukhuset. 

Resultatet visar att deltagare kände sig trygga i sitt arbete med västen de utryckte också att 

utbildningen de fick var en bidragande faktor i detta. Utbildningen innan implementeringen av 

västen gjorde att delar av deltagarna i studien blev positiva till västen. Squires et al., (2012) 

menar att utbildning av sjuksköterskorna gör dem mer positiva att införa nya rutiner. 

Svårigheter 

Enligt Granberg, Bergbom Lundberg (1998) kan medicinsk utrustning få patienter att känna sig 

sjukare än de är och känna sig bundna av den medicinska utrustningen. Patienter i deras studie 
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kände sig som en fånge och upplevde detta som mycket ångestfyllt. I likhet med detta visar 

resultatet i denna studie att  patienter upplevde västen som besvärlig. För att motverka detta och 

motverka att patienter känner sig sjukare än de är behövs enligt Granberg, Bergbom Lundberg 

(1998) individuell anpassad omvårdnad med närvaro och empati i omvårdnaden och en vårdande 

relation mellan sjuksköterska och patient.  

Resultatet visar på hur vissa sjuksköterskor och patienter var negativa till västen. Squires et al., 

(2012) menar i sin studie att sjuksköterskor kan vara motvilliga till att införa nya rutiner trots att 

det finns vetenskapligt stöd för dem. Vidare menar de att forskningsbaserade rutiner ibland bör 

implementeras i verksamheten trots motstånd i verksamheten. Det bör då finnas stark evidens för 

en sådan rutin. Janssen, et al. (2011) menar att i en redan pressad verksamhet kan extra uppgifter 

upplevas som negativa och som ett merarbete. I sin studie menar de att den främsta orsaken att 

nya vetenskapliga rutiner upplevs negativt bland sjuksköterskor var arbetsbelastning och 

resursbrist i from av brist på lokaler, personal och utbildning. Det kan därför vara av stor vikt att 

se över arbetsbelastning och resursbrist innan införande av nya rutiner.  

Resultatet visar på ett merarbete med västen. I en studie gjord av Mazurek, Fineout-Overholt, 

Gallagher-Ford och Kaplan (2012) skriver de att trots att sjuksköterskor tror på evidensbaserad 

omvårdnad så uppstår problem vid implementeringen av nya rutiner. Sjuksköterskor har länge 

varit positiva till att implementera evidensbaserad omvårdnad i verksamheten men de menar att 

det saknas tid, kunskap, mentorer och stöd från verksamheten.  

 

I resultatet framkom det att västen inte ansågs anpassad för olika kroppstyper och framför allt hur 

överviktiga patienter samt kvinnor med större byst uttryckte ett obehag när västen klämde över 

brösten. Celik et al (2011) beskriver även detta i sin studie att thoraxvästen är svårare att justera 

och administrera på kvinnliga överviktiga patienter men nämner även fördelar med att den i 

allmänhet är enkel att hantera för sjukvårdspersonal samt för patienters anhöriga i hemmet.  

 

Motivation 

Resultatet visade att deltagare kände sig omotiverade till att använda västen vilket utgör en risk 

för att västen inte används i den utsträckning den bör användas.  Att deltagare känner sig 

omotiverade utgör även det en risk i sig. Motivation kan påverka hur vårdpersonal trivs på jobbet. 
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Ökad förståelse för vad som minskar och ökar motivation hos sjuksköterskor är användbart för att 

undvika missnöje, utbrändhet och förhindrar att människor söker sig från yrket. Låg motivation i 

arbetet minskar både kvalitén på vården och patienternas förtroende (Toode, Routasalo & 

Suominen, 2010). Resultatet pekar på att det fanns deltagare som var negativt inställda och 

tvivlade på västen samt att det fanns deltagare som menade att de ville se evidens för västen samt 

att de ville ha en utvärdering av den. Att vara skeptisk till västen och att vilja se en utvärdering av 

västen kan ha ett samband. Toode, Routasalo & Suominen, (2010) menade i sin studie att när 

sjuksköterskor upplevde sitt arbete som meningsfullt och hade kunskap om resultatet av sitt 

arbete och kände sig ansvariga för resultatet av sitt arbete var de mycket motiverade. De 

motiverade sjuksköterskorna arbetade inte bara mer effektivt utan de trivdes också bättre med sitt 

arbete. En kvantitativ utvärdering av västen och en ny utbildning skulle kunna leda till att 

vårdpersonal på enheterna där studien genomfördes ser sitt arbete som mer meningsfullt är mer 

motiverade till sitt arbete med västen, arbetar mer effektivt och trivs bättre med sitt arbete. 

 

I resultatet nämndes patienter som var negativt inställda till västen vilket ställer högre krav på 

sjuksköterskan. För att kunna motivera patienter som är negativt inställda till en intervention 

måste sjuksköterskor vara motiverad och väl utbildad. Utbildningen bör innehålla evidensen för 

interventionen och mera informell praktisk utbildning och träning (Squires et al., 2012).  

 

Dorothea Orems egenvårdsteori handlar om sjuksköterskan som hjälper patienten att ta ansvar för 

sin vård och undervisar patienten om hur denna kan uppnå hälsa. För att kunna bedriva egenvård 

måste patienten ha kunskap om sin sjukdom och få verktyg för att bedriva egenvård. Brister i 

förmågan att bedriva egenvård beror på fysiska eller känslomässiga svårigheter att relatera till 

sjukdomen (Kirkevold, 2000). I resultatet nämns en grupp patienter som hur sjuksköterskorna än 

motiverade dem vägrade att bära västen. I en studie gjord av Gorlitzer et al (2013) fann de att 

patienter med postoperativt delirium var betydligt vanligare bland de patienter som hade dålig 

compliance gentemot västen. Patienter som utvecklat delirium förstod inte alltid vikten av att ha 

på sig västen och följde inte alltid postoperativa rekommendationer och hade därför en högre risk 

för komplikationer utöver delirium. Därför är det viktigt att screena och behandla patienter för 

delirium för att undvika risken att de drabbas av besvärliga komplikationer till följd av att de inte 

bär sin väst.  
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Att motivera patienter som tyckte att västen var besvärlig att bära utryckte deltagare i studien som 

mycket svårt i vissa fall. Att kommunicera med svårt sjuka patienter kan vara utmanande och när 

patienten och sjuksköterskan inte talar samma språk eller delar kulturella värderingar blir det 

ännu svårare. Detta kan leda till att fel diagnos ställs eller att patienten blir felbehandlad på annat 

sätt, särskilt vid akuta situationer (Shafiour, Mohammad, & Ahmadi, 2014).  I situationer där 

språk och kultur försvårar kommunikationen mellan sjuksköterska och patient är det extra viktigt 

att säkerställa god vård. I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) § 2 ska 

sjukvården i Sverige bedrivas jämlikt, på samma villkor och med respekt för alla människors lika 

värde och för den enskilda människans värdighet. 

 

Resultatet visade på skilda uppfattningar om västen och hur det fanns dem som var negativt 

inställda till den. En av anledningarna till detta kan vara att sjuksköterskor på en enhet arbetar i 

skift något som nämns i Squires et al., (2012). Sjuksköterskor arbetar nätter, de arbetar deltid, de 

arbetar ibland på flera olika enheter vilket försvårar implementeringen av en ny rutin på en 

arbetsplats. Svårigheten består i att få samtlig personal att delta på utbildning eller att nå ut med 

information gällande förändring av rutiner, vad den innebär och evidensen för att rutinen är 

motiverad.  

 

Enligt PARiHS modellen finns det tre olika former av evidens. Vetenskaplig evidens i form av 

till exempel RCT-studier, kliniska erfarenhet eller en klinisk konsensus bland sjuksköterskor och 

en evidens baserad på patienternas erfarenheter av interventionen (Squires et al. 2012). Den första 

kärnfaktorn vetenskapliga evidensen, talar för implementering av västen enligt PARiHS 

modellen. Den kliniska erfarenheten och patienternas upplevelse av västen råder det enligt 

resultatet inte någon enighet. Det finns alltså evidensfaktorer som enligt PARiHS modellen 

underlättar och faktorer som försvårar implementeringen av västen.  

 

Den andra kärnfaktorn sammanhang är i PARiHS modellen tredelad. Den första delen är om det 

finns en organisationskultur som främjar nytänkande inom organisationen. Den andra delen är 

ledarskap där vikten läggs vid tydliga roller, bra samarbete och engagerad personal i 

beslutsprocessen och syn på kunskapsinhämtning. Den tredje och sista delen i kärnfaktorn 
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sammanhang är om enheten har ett fungerande uppföljnings- och utvärderingssystem (Squires et 

al. 2012). Jämfört med resultatet av studien kan man hävda att den andra och tredje delen i 

kärnfaktorn sammanhang ej uppfylls då deltagarna i studien utrycker att de ville ha tydligare 

ansvarsfördelning angående västen och att de ville ha en utvärdering av västen på enheten för få 

en bild av vilken skillnad västen eventuellt utgjorde. Detta är försvårande faktorer för att 

implementera västen. 

	  
Den sista kärnfaktorn i PARiHS modellen är underlättande funktioner som leder och underlättar 

förändringsprocessen. Detta är oftast en person som utses för att möjliggöra och underlätta 

förändringsprocessen. Deras uppgift kan vara att framhäva evidensen för den nya rutinen, att 

motivera de övriga personalen genom att utbilda och färdighetsträna, att identifiera hinder och 

möjligheter i verksamheten för att implementera nya rutiner (Squires et al. 2012). Detta 

framkommer inte i resultatet  

 

7.2 Kliniska implikationer 

Resultatet i studien visar på behovet av utbildning och uppföljning kring västen vilket stöds av 

litteraturen som en bra åtgärd vid implementering och befästning av nya rutiner (Squires et al. 

2012). Utbildning bör vara av en vetenskaplig och praktisk natur. En utvärdering av västen bör 

genomföras på det enheter som berörts av studien då det efterfrågats i resultatet och som enligt 

litteraturen är en viktig del i för att motivera till användning (Squires et al. 2012). Litteraturen 

säger också att kontinuerlig återknytning om effekterna av en rutin ökar motivationen till denna 

rutin (Toode, Routasalo & Suominen. 2010). För att underlätta användandet av västen för 

vårdpersonalen bör också en person utses som ansvarig (Squires et al. 2012). Enheterna kan med 

fördel använda sig av PARiHS modellen för framtida implementeringar för att på ett strukturerat 

och mer systematiskt sätt implementera nya evidensbaserade rutiner (Squires et al. 2012). 

 

7.3 Metoddiskussion 

För att kunna beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med västen på bästa sätt 

användes semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ ansats i studien. Enligt Polit & Beck 

(2008, s. 394) ger ostrukturerade intervjuer en större detaljrikedom och djup än semistrukturerade 

intervjuer. För att få ett mer riktat resultat mot syftet med studien valdes semistrukturerade 

intervjuer. Deltagarna var både kvinnor och män som hade arbetat som sjuksköterska mellan 2-38 
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år för att få ett brett spektrum av erfarenhet. Deltagarna var 6 kvinnor och 8 män, vilket inte är 

representativt för sjuksköterskor i Sverige. Enligt Socialstyrelsen (2014) är 88 % av Sveriges 

sjuksköterskor kvinnor. Fördelningen i studien motiveras genom att könsfördelningen är jämnare 

på de enheter studien gjordes.  De som hade arbetat med västen mindre än 6 månader 

intervjuades inte då det ansågs vara för kort erfarenhet av västen för att ge ett resultat. Många av 

sjuksköterskorna uppgav att de under den tiden hade begränsa erfarenhet av att vårda patienter 

med västen vilket inte ledde till exklusion ur studien utan istället som ett resultat i studien.  

Intervjuer gjordes på berörda avdelningar under arbetstid på grund av att deltagna önskade detta 

samt att det gjorde att deltagarna var mer villiga att delta i studien. Att intervjun gjordes på 

arbetstid kan ha påverkat deltagarna att inte vara så uttömmande i sina svar som de kunde ha varit 

om de inte hade begränsat med tid att genomföra intervjun på. 

Datainsamling 

Samtliga intervjuer gjordes av författarna med stöd av en intervjuguide med 10 frågor med en rad 

följdfrågor som syftade till att intervjupersonen skulle utveckla sina svar så mycket som möjligt. 

Deltagarna uppmanades att vara så utförliga som möjligt. Efter att metoden bestämts och en 

intervjuguide gjorts genomfördes en pilotstudie för att se om intervjuguiden gav svar som stämde 

mot studiens syfte. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s 38) kan intervjuer gjorda av olika 

personer skilja mycket trots samma intervjuguide. Därför genomfördes en pilotstudie där båda 

författarna deltog. Därefter diskuterades intervjutekniken i pilotstudien ingående av författarna 

samt tillsammans med handledare och utvecklades både för att få mer uttömmande svar av 

respondenter och för att författarna inte skulle skilja sig så mycket åt i sin intervjuteknik.  

Enligt Polit & Beck (2008, s. 509) är det viktigt att fånga den intervjuades erfarenheter till fullo. 

Därför märktes det under transkriptionen ut vem som pratar och om det var långa tysta pauser i 

samtalet för att på så sätt fånga nyanser i kommunikationen. Det är dock oundvikligt att göra 

transkriptionsfel då det är nästan omöjligt att fånga en människas upplevelser och erfarenheter i 

text. Mycket av den icke verbal kommunikation som förmedlas går förlorad och det kan därför 

vara viktigt att som intervjuare be personen utrycka detta i ord till så stor utsträckning som 

möjligt genom att till exempel be personen att förklara eller utveckla ett resonemang. Författarnas 

intervjuteknik utvecklades under tidens gång och ledde till att respondenterna utvecklade sitt 

resonemang till en högre grad. Då delar av datainsamlingen gjordes individuellt av författare 
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ledde det till en viss inkonsekvens och kan ha påverkat resultatet. Intervjutekniken utvecklades 

dock under datainsamlingen. 

Analys:  

Analysen är inspirerad av Graneheim och Lundman (2003).  

Meningsenheter valdes ut med syftet i åtanke för att få ett bra resultat. Inte för korta så 

meningsenheterna förlorade sin mening och inte för långa så de bar för många meningar. 

Meningsenheterna kortades ner genom att kondensera dem. Kondenseringen gjordes textnära och 

författarna var noga med att inte tolka in något som ej fanns i texten. Av dessa kondenseringar 

skapades koder för varje enskild meningsenhet. Koderna lästes igenom i sin helhet för att få en 

överblick om vad de handlade om. De koder som bar en gemensam mening parades ihop för att 

bilda kategorier och subkategorier. Kategorierna skall enligt Graneheim och Lundman (2003) 

vara enhetliga och mellan kategorier vara olika och ingen data skall falla mellan kategorier och 

ingen data skall passa i flera kategorier. För att säkerställa detta testades den insamlade data mot 

de olika subkategorierna och subkategorierna. Frågan ställdes också under processen om 

kategorierna och subkategorierna täcker den insamlade data. 

Trovärdigheten i studien är enligt Graneheim och Lundman (2003) hur väl data och 

analysprocessen stämmer överens med studiens syfte. Kategorierna som framkommit under 

analysen anser författarna stämma överens med studiens syfte. För att understryka likheterna 

inom subkategorin och skillnaderna mellan subkategorier presentera lämpliga citat i resultatet 

som understryker subkategorin. Handledaren för studien delgavs alla moment i analysprocessen 

för att bevara trovärdigheten i studien. För att inte data skulle förändras under analysprocessen så 

gick författarna tillbaka till intervjuerna när tvivel uppstod. Trots att studien riktade in sig på 

sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med väst så beskrev deltagarna ofta i sina 

svar hur västen upplevdes för patienterna. Detta användes i resultatet då det var en betydande del 

av deltagarnas upplevelser av västen samt att det gav en tydligare bild av arbetet med västen och 

samspelet mellan sjuksköterska och patient. Studien handlar inte om implementeringsprocessen 

men under analysen framgick det att resultatet i studien tydde på att implementeringen av västen 

inte gjorts på ett optimalt sätt. Därför diskuterades resultatet utifrån PARiHS modellen som ett 

exempel på hur en optimal implementering genomförs.  En av författarna arbetar på en enhet där 

västen används och har därför egen erfarenhet av att arbeta med västen vilket ger en värdefull 
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förkunskap om västen. Risken med att själv ha arbetat med västen är att den egna erfarenheten 

påverkar resultatet av studien. För att förebygga detta fördes en diskussion under studiens gång 

och detta har funnits i åtanke under analysarbetet för att behålla ett öppet tankesätt. 

Överförbarhet 

För att underlätta överförbarhet har en tydlig bild av sammanhanget i hur studien gjordes 

presenterats. Hur urvalet av deltagare gått till, hur insamlingsprocessen gått till och hur analysen 

gjorts samt en utförlig beskrivning av fynden tillsammans med citat från deltagarna. Förslag ges 

från författarna hur resultatet skulle kunna överföra resultatet men läsaren bedömer. Detta i 

enlighet med Graneheim & Lundman (2003).  

8. KONKLUSION 
Denna studie visar på varierade erfarenheter av att arbeta med patienter som bär väst. Deltagare 

ställde sig positiva till användandet och införandet av västen på enheterna då de gynnade 

patienternas rehabilitering men var tydliga i sina svar om att de lett till ett merarbete och en 

förändring i deras arbetsrutiner. Andra deltagare tvivlade på västen och ifrågasatte dess effekt och 

vissa deltagare var också negativt inställda till den. Deltagare belyste vikten av utbildning och 

ansvarstydlighet och en ökad känsla av trygghet i sitt arbete med västen. Utbildning bör hållas för 

att minska osäkerheten i arbetet med västen. Trots att studien riktade in sig på sjuksköterskornas 

erfarenheter av att vårda patienter med väst så beskrev deltagarna ofta i sina svar hur västen 

upplevdes för patienterna. De beskrev att en övergripande del i arbetet med västen bestod av att 

motivera patienter att bära västen samt den egna motivationen till västen 

Genom deltagarnas erfarenheter målades en bild av patienternas upplevelser av västen men det 

finns ett behov av att få förstahands uppgifter om patienters erfarenheter av västen. Framtida 

forskning bör därför undersöka patienters perspektiv av västen och hur de upplever att använda 

västen. Framtida forskning bör också göras för att anpassa västen till överviktiga patienter och 

kvinnor med stor byst. 
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Bilaga 1: Informationsbrev till deltagare 

	  

	  
	  
Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med Thorax-väst 
 
- förfrågan om att delta i en intervjustudie. 
 
De flesta hjärtoperationerna utförs via sternotomi. Det innebär att bröstkorgen öppnas genom att 
dela bröstbenet vertikalt. Mediastinit är en allvarlig förekommande komplikation efter 
hjärtkirurgi och är en sjukdom som har en incidens mellan 0,5 och 5%. På THIVA i Umeå ingår 
Thorax-västen sedan december 2015 postoperativt som en del i patientens rehabilitering. Västen 
har visats sig vara gynnsam i att förhindra instabilitet i sternum efter operation och minskar då 
risken för reoperation vilket leder till förlängd vårdtid samt onödigt lidande för patienten. Västen 
trycker och stödjer på vardera sida om operationssåret med hjälp av två kuddar och ger på så sätt 
stadga åt sternum som är oerhört instabilt efter operationen. Men det saknas kunskap om hur det 
är att vårda en patient som bär denna väst. 
 
Vi vänder oss därför till Dig som är utbildad sjuksköterska eller IVA-sjuksköterska och arbetar 
på THIVA eller Intermediäravdelningen på Thoraxkliniken i Umeå. Vi skulle vilja intervjua Dig 
angående Dina erfarenheter av att vårda patienter som bär Thorax-väst. Dina synpunkter, 
erfarenheter samt attityder gällande denna rehabiliteringsväst kan vara en viktig hjälp i att 
utveckla arbetet och rutiner med västen i framtiden. Vi undrar om Du kan ställa upp till en 
bandinspelad intervju som tar cirka 30 minuter där Du får berätta öppet om Dina erfarenheter. 
Tid och plats väljer Du själv. Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan att behöva ange något skäl för detta. Om Du vill ställa upp för en intervju 
kommer allt vad Du säger att behandlas konfidentiellt, dvs att Din identitet inte röjs vare sig 
under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av resultaten. Inga obehöriga har tillgång 
till intervjuerna. Intervjuerna transkriberas, avidentifieras genom kodning och kodlistan förvaras 
inlåst avskild från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen 
(1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet. 
 
Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå 
Universitet. 
 
Accepterar Du att delta i intervjustudien? Vi ber då att Du kryssar för Ditt svar nedan och 
signerar med Din namnteckning. 
 
Accepterar Du att delta i intervjustudien? Svar: r Ja 
 
Datum ………………Namnteckning: …………………………………………………… 
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Bilaga 2: Förfrågan till Verksamhetschef 
 
 

 
 
Till Verksamhetschef på Hjärtcentrum 
 
Ansökan om tillstånd att få genomföra en kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda patienter med Thoraxväst. 
 
 
Bakgrund 
Thoraxvästen används för att förebygga mediastinit hos patienter som genomgått sternotomi. På 
THIVA i Umeå ingår Thorax-västen sedan december 2015 postoperativt som en del i patientens 
rehabilitering. Västen har visats sig vara gynnsam i att förhindra instabilitet i sternum efter 
operation och minskar då risken för reoperation vilket leder till förlängd vårdtid samt onödigt 
lidande för patienten. Västen trycker och stödjer på vardera sidan om operationssåret med hjälp 
av två kuddar och ger på så sätt stadga åt sternum som är oerhört instabilt efter operationen. Men 
det saknas kunskap om hur det är att vårda en patient som bär denna väst. 
 
Syfte  
Syftet med denna uppsats är därför att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av thoraxvästen. 
 
Metod 
Eftersom vi vill beskriva sjuksköterskors erfarenheter kommer en kvalitativ intervjustudie att 
genomföras. Vi kommer att göra en allmän förfrågan till sjuksköterskor på THIVA och 
intermediäravdelningen om att frivilligt delta i vår studie. Målet är att intervjua ca 10-15 
sjuksköterskor på THIVA och. Intermediäravdelningen	  Förfrågan	  om	  deltagande	  skickas	  ut	  via	  
intranätet	  Carat,	  via	  uppsatt	  lapp	  samt	  att	  tillfråga	  personal	  personligen.	  Intervjuerna	  tar	  
cirka	  20-‐30	  minuter	  och	  kommer	  att	  spelas	  in.	  Tid	  och	  plats	  för	  intervjuerna	  sker	  i	  
överenskommelse	  med	  deltagarna	  i	  studien. Intervjuerna kommer att transkriberas därefter 
bearbetas och analyseras med inspiration av kvalitativ innehållsanalys.	  
 
Etiska bedömningar 
Det är frivilligt att delta i vår studie och i enlighet med autonomi-principen ser vi inget etiska 
hinder för att utföra våra intervjuer. Materialet kommer att kodas, varken sjuksköterskor eller 
patienter kommer att namnges. Allt insamlat material kommer att bearbetas och redovisas på 
gruppnivå vilket betyder att ingen enskild individ kommer kunna urskiljas. Insamlat data-material 
kommer att förvaras inlåst. 
 
 
Studien genomförs inom ramen för magisterexamen och institutionen för omvårdnad vid Umeå 
Universitet tillhandahåller handledare. 
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Vi hoppas att genom att höra personalens egna berättelser kunna identifiera erfarenheter, för- och 
nackdelar och eventuella problem för att kunna förbättra omvårdnaden kring patienter som 
använder thoraxvästen. 
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Studerande                                         Handledare 
David Hedberg                                   Birgitta Olofsson            
david_hedberg@hotmail.com            
birgitta.olofsson@umu.se 
073-0388715                                      090-786 63 33 

	  

Härmed	  ges	  tillstånd	  för	  att	  genomföra	  studien:	  	  

	  

Umeå	  den…………………	  Namnteckning……………………………………………………	  
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Man:  Kvinna:  

Ålder:  

Antal år i yrket:  

 

INTERVJUFRÅGOR  

 
* Berätta om dina erfarenheter av att vårda patienter som bär thoraxväst. 
 
* Berätta om hinder du stött på när du vårdat patienter med thoraxväst 
   -utveckla 
 
* Berätta om en positiv situation som är kopplat till att patienten burit thoraxväst.  
- Hur hanterade du det? 
 
* Berätta om en negativ situation som är kopplad till att patienten burit thoraxvästen.  
- Vad blev fel  
- Hur löste sig situationen? 
- Vad kunde man gjort annorlunda? 
 
* Hur bemöter patienten thoraxvästen? 
 
* Vilka attityder gentemot thoraxvästen upplever du finns bland kollegor? 
 
* Vilken är din inställning till thoraxvästen? 
 
* Vad saknar du i ditt arbetet med thoraxvästen? 
 
* Kan du ge förslag på förbättringsarbeten/ändring av rutiner gällande omvårdnadsarbetet runt 
thoraxvästen? 
 
* Är det något som du förväntat dig att jag skulle fråga som inte kom upp? 
 
* Finns det något mer du vill tillägga? 
 
* Får vi återkomma med följdfråga om det är något som är oklart när vi skriver ut detta? 
 
 

- Ställ mera följdfrågor,  
- Be personen utveckla sitt svar 
- Be personen om förtydligande 
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- När du säger såhär vad menar du då 
- Fundera över om personen svarat på frågan eller svarat på något annat. 
- Gå inte vidare lika snabbt 
- Fråga om personens upplevelse av situationerna om personen endast väljer att återge sina 

patienters upplevelser 
 

 

 

 

 

 

 

 


