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SAMMANFATTNING  
Var tionde äldre patient på akutsjukhus insjuknar i akut förvirringstillstånd (ACS) och 
det behövs ökad kunskap om mötet med patienter i ett ACS. Avhandlingens 
övergripande syfte var att beskriva komplexiteten i mötet mellan äldre patienter i ett 
ACS och närstående eller professionella vårdare för att öka förståelsen för och 
kunskapen om vad som sker i mötet samt hur det upplevs. Avhandlingen utgår ifrån en 
kvalitativ forskningsansats och ett livsvärldsperspektiv. Fyra empiriska delstudier har 
utförts på två geriatriska vårdavdelningar på ett akutsjukhus. Delstudierna är granskade 
och godkända av den regionala etikprövningsnämnden. Syftet med delstudie I, II och 
III var att få ökad kunskap om hur mötet upplevs retrospektivt genom att intervjua 
professionella vårdare (I), närstående (II) och patienter som varit i ett ACS (III) om 
deras upplevelser av mötet när patienten var i ett ACS. Fjärde delstudien (IV) syftade 
till att öka kunskapen ur patientens perspektiv i mötet genom att studera dialogen och 
vad som sker i mötet med professionella vårdare och närstående i nutid med en 
fallstudie. Delstudie I och II hade en fenomenologisk forskningsansats vid 
datainsamling och dataanalys. I delstudie III och IV användes en latent innehållsanalys 
för att analysera datamaterialet. Resultatet från delstudie I visar att professionella 
vårdare upplever mötet med patienten som mötet med en främling, vars beteende och 
ord är främmande och väcker misstro. Mötet upplevs oförutsägbart och de 
professionella vårdarna erfar sig ständigt vara på vakt och använder sig själva som ett 
redskap för att nå fram till, förstå och skapa kontakt med patienten i mötet. Närstående 
(II) upplever mötet med patienten som mötet med en bekant person som snabbt 
förändrats och blivit obekant och upplever en osäkerhet hur patienten i sin tur uppfattar 
de närstående i mötet och hur patienten ska reagera på de närståendes ord och handling. 
De närstående ställs inför en ny situation som upplevs osäker, sorglig, utlämnande och 
arbetsam. Patienterna (III) upplever mötet med närstående och professionella vårdare 
som att de har svårt att nå fram till och förstå varandra. Patienterna upplever svårigheter 
att förstå vad som sker och söker svar hos den andre och sig själva. I mötet upplever 
även patienterna en ömsesidig förståelse och tillit mellan sig själv och de andra 
personerna. Patienterna i fjärde delstudien (IV)  är utlämnade åt professionella vårdare 
och närstående till att förstå vad som sker, varför  det sker och till att få hjälp i mötet 
och möts av både förståelse och misstänksamhet. I mötet sker en ömsesidig strävan 
efter att övertyga den andre om vad som är rätt, vilken verklighet som är den riktiga 
och det uppstår ofta missförstånd i tid, rum och fokus. Slutsatsen av delstudierna (I-IV) 
är att mötet upplevs utsatt och arbetsamt av professionella vårdare, närstående och 
patienter. I mötet finns ömsesidiga upplevelser av brist på förståelse, tillit och 
osäkerhet, men samtidigt finns en ömsesidig önskan om att nå fram till och förstå den 
andre. Mötet ändrar ofta och snabbt karaktär och sker likt ett ögonblick i sänder. 
 
Sökord: akut förvirringstillstånd, möte, professionella vårdare, närstående, äldre 
patienter, fenomenologi, fallstudie, innehållsanalys 
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ABSTRACT 
One older patient out of ten develops an acute confusional state (ACS) during their stay 
at an emergency care hospital, but there is little knowledge about encountering patients 
in an ACS. The overall aim of this thesis was to describe the complexity within the 
encounter between older patients in an ACS and relatives or professional carers, to gain 
a deeper understanding and increased knowledge about what takes place in the 
encounter and how this is experienced. The thesis is grounded in a qualitative research 
approach and a lifeworld perspective. Four empirical studies have been conducted at 
two geriatric wards at an emergency care hospital. The studies have been examined and 
approved by the Regional Board of Research Ethics. The aim of study I, II and III was 
to increase knowledge about how the encounter is experienced in retrospect, by 
interviewing professional carers (I), relatives (II) and patients who had suffered an 
ACS (III) about their experiences of encounters during the period of the patient being 
in an ACS. The fourth study (IV) aimed at increasing knowledge about the encounter 
from the viewpoint of the patient by focusing on dialogue and actions in the framework 
of the encounter with professional carers and relatives using a case study. A 
phenomenological approach was used for gathering and analysing data in studies I and 
II. In studies III and IV a latent content analysis was used for data analysis. The results 
from study I show that professional carers experience the encounter with the patient as 
an encounter with a person, whose actions and words are unfamiliar and give rise to a 
lack of immediate trust. The encounter is experienced as unpredictable and the 
professional carers experience a need to always be on guard and use themselves as tools 
to reach out to, understand and create contact with the patient in the encounter. 
Relatives (II) experience the encounter with the patient as encountering a familiar 
person who has rapidly become unfamiliar, experiencing insecurity in how the patient 
in turn experiences the encounter and will react to the relative’s words and actions. The 
relatives have to face this new situation with feelings of insecurity and sadness, find 
themselves exposed and the whole situation laborious. The patients (III) experience the 
encounter with professional carers and relatives as representing difficulties in 
connecting with and understanding the other. The patients experience difficulties in 
understanding what is happening and search for answers within themselves and from 
others. But the patients also experience a mutual understanding and trust between 
themselves and the other participants. The patients in the fourth study (IV) rely on 
professional carers and relatives to understand what is happening and why, to receive 
help in the encounter and are acknowledged with both understanding and suspicion. In 
the encounter each tries to convince the other about what is right, which reality is the 
true one, and there are often misunderstandings in time, place and foci. The conclusion 
of the studies (I-IV) is that the professional carers, relatives and patients experience the 
encounter as something that places them in a vulnerable and arduous situation. In the 
encounter the feelings of lack of understanding, lack of trust and insecurity are mutual, 
but there is also a mutual wish to reach out to and understand the other. The character 
of the encounter changes frequently and rapidly and it is as if it takes place a split 
second at a time.  
 
Keywords: acute confusional state, encounter, professional carer, relative, patient, 
phenomenology, case study, content analysis  
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CENTRALA BEGREPP I AVHANDLINGEN 
 
ACS 
 
 
 
 
 
Informanter 
 
 

ACS är en förkortning av den engelska termen för akut 
förvirringstillstånd (acute confusional state). ACS används 
genomgående i avhandlingen för att beskriva akut 
förvirringstillstånd, vilket i avhandlingen även används synonymt 
med delirium. 
 
Informanter används i avhandlingen för att beskriva de i 
delstudierna ingående vårdarna, närstående och patienterna. 
 

Närstående  
 
 
 
 
Patient 
 
 
 
 
Verklighet 
 
 
Vårdare 
 
 
 
 
 
Äldre 
 
 

Närstående i avhandlingsarbetet är personer som står i en nära 
relation med en patient. De närstående i delstudierna är alla 
anhöriga i form av make, maka eller barn, därför valdes termen 
“close relative” på engelska.  
 
Patient används i avhandlingsarbetet som beskrivning av en 
person som vårdas eller har vårdats på sjukhus. I samband med 
närståendes beskrivningar av mötet med patienter, omnämns 
patienten som ”den äldre”.    
    
Verklighet som begrepp används för den verklighet som erfars av 
den unika individen.  
 
Begreppet professionell vårdare (professional carer) har använts 
genomgående i avhandlingens delstudier och syftar på 
sjuksköterskor och undersköterskor som deltagit i delstudierna. I 
avhandlingen används vårdare synonymt med professionell 
vårdare för att beskriva sjuksköterskor och undersköterskor. 
 
Äldre syftar i avhandlingen på personer som är 65 år eller äldre. 

  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
. 
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1 INLEDNING 
I mitt yrkesutövande som onkologisjuksköterska reflekterade jag ofta över hur jag 
utförde mitt arbete gentemot patienter och deras närstående. Med åren ökade mitt 
intresse för konsten att möta patienter och närstående i strävan efter att ge en adekvat 
omvårdnad. Det är i mötet med patienten som vårdaren, oavsett yrkestillhörighet, 
utövar sin profession och mötet som begrepp och fenomen är centralt inom ämnet 
vårdvetenskap (Vetenskapsrådet, 2006). Återkommande i min yrkesutövning som 
onkologisjuksköterska upplevde jag en balansgång mellan att personligen vara fullt 
koncentrerad på mötet, försöka förstå patientens och/eller närståendes behov, ställa de 
frågor jag behövde, utföra mina arbetsuppgifter och samtidigt visa respekt för den 
andres integritet och autonomi. Möten som jag funnit extra utsatta och krävande är 
möten med patienter i ett akut förvirringstillstånd (ACS). Vid många tillfällen har jag 
upplevt maktlöshet och frustration, men även förundran och gemenskap i mötet med 
patienter i ett ACS. När jag reflekterat över dessa möten har jag ofta upplevt svårigheter 
med att sätta fingret på varför jag upplevde det jag gjorde i mötet. Jag upplevde 
svårigheter att förstå hur patienten upplevde mig och mötet och varför mötet blev som 
det blev. Detta väckte mitt intresse och nyfikenhet att studera mötet mellan äldre 
patienter i ett ACS, närstående och vårdare. Avhandlingen utgår ifrån en kvalitativ 
ansats med ett livsvärldsteoretiskt perspektiv, vilket innebär att se, förstå och beskriva 
världen, så som den erfars av människan (Husserl, 1970; Dahlberg m.fl., 2008).  
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2 BAKGRUND 
2.1 AKUT FÖRVIRRINGSTILLSTÅND (ACS)  

Akut förvirringstillstånd (ACS) används i avhandlingen synonymt med delirium 
(Lipowski, 1990), vilket definieras som en akut rubbning av medvetandet, som leder till 
en förändring av den kognitiva förmågan, uppfattningsförmågan, minnesförmågan samt 
nedsatt uppmärksamhet (American Psychiatric Association, 2000). Som medicinskt 
tillstånd finns ACS beskrivet i litteraturen sedan Hippokrates tid (Lipowski, 1990; 
Eriksdotter Jönhagen, 2002; Lundström, 2004). Orsaken till ACS beror ofta på en 
kombination av inre och yttre riskfaktorer förenade med individen. Olika vetenskapliga 
studier har uppmärksammat och identifierat personliga riskfaktorer, till exempel ökad 
ålder, manligt kön, demenssjukdom, synnedsättning och hörselnedsättning. Yttre 
faktorer är till exempel biverkningar av läkemedel, infektioner, syrebrist, lågt blodvärde 
och kirurgiskt ingrepp (Foreman m.fl., 2001; Olin m.fl., 2005; Santos m.fl., 2005; 
Inouye, 2006). 
 
ACS utvecklas under en kort tidsperiod, oftast timmar till dagar och symtomen varierar 
och fluktuerar under dygnet (American Psychiatric Association, 2000). Symtomen på 
ACS delas ofta in i tre kategorier; hyperaktiva symtom, hypoaktiva symtom, samt en 
blandning av hyper- och hypoaktiva symtom (Lipowski, 1990; Foreman m.fl., 2001; 
Gleason, 2003; Inouye, 2006). Patienter som lider av hyperaktivt tillstånd uppvisar en 
ökad fysisk och verbal aktivitet, samt en utåtriktad oro, jämfört med patienter som lider 
av hypoaktiva symtom vilka ofta upplevs frånvarande med en minskad fysisk och 
verbal aktivitet (Lipowski, 1990; Eriksdotter Jönhagen, 2002; Inouye, 2006). Ofta 
pendlar patienterna mellan att uppvisa hyperaktiva respektive hypoaktiva symtom 
(Lipowski, 1990; Foreman m.fl., 2001; Gleason, 2003) både under dygnet och under 
hela perioden av ACS (Lipowski, 1990). Patienter i ett ACS pendlar snabbt mellan 
olika känsloyttringar, så som rädsla, oro och ilska (Gleason, 2003) likväl som de 
pendlar mellan olika fokus och samtalsämnen (Lipowski, 1990). Dygnsrytmen är ofta 
rubbad hos patienter i ett ACS (Gleason, 2003) och de svåraste episoderna av ACS 
uppträder ofta på kvällstid eller under natten (Eriksdotter Jönhagen, 2002), då det även 
är vanligare att insjukna i ACS (Lipowski, 1990). Samtidigt som patienter ofta pendlar 
mellan att uppvisa hyperaktiva respektive hypoaktiva symtom (Lipowski, 1990; 
Foreman m.fl., 2001; Gleason, 2003), så uppvisar de även olikheter inom de olika 
symtomen, vilket indikerar att behandlingsstrategierna bör individanpassas (Sandberg 
m.fl., 1999). ACS kan ofta hävas och det är därmed viktigt att diagnostisera ACS, samt 
identifiera och behandla den bakomliggande orsaken (Edwards, 2003; Gleason, 2003). 
För att upptäcka ACS och förstå att symtomen som patienten uppvisar är nya behövs 
kunskap om patientens bakgrund (Forrest m.fl., 2007). 
 
Förekomsten av äldre patienter som insjuknar i ACS i samband med sjukhusvård 
varierar mellan var tionde till var annan patient, beroende på i vilket vårdsammanhang 
det är studerat och majoriteten av äldre patienter som vårdas med intensivvård eller 
vård i livets slutskede insjuknar i ACS (Milisen m.fl., 1998; American Psychiatric 
Association Practice Guidelines, 1999; Inouye, 2006). Vårdtiden ökar för patienter som 
insjuknar i ett ACS (McCusker m.fl., 2003; Olofsson m.fl., 2005; Olin m.fl., 2005; 
Veliz-Reissmuller m.fl., 2007), liksom risken att insjukna i en demenssjukdom 
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(Rockwood m.fl., 1999) eller avlida jämfört med patienter som inte insjuknar i ACS 
(Rockwood m.fl., 1999; McCusker m.fl., 2002; Wakefield, 2002; McAvay m.fl., 2006). 
Patienter som insjuknar i ett ACS efter en operation drabbas även i högre utsträckning 
av postoperativa komplikationer såsom trycksår, nutritionsproblem och fallskador som 
i vissa fall kan vara direkta konsekvenser av det akuta förvirringstillståndet (Lundström 
m.fl., 1999). Medicinska och omvårdnadsinriktade interventionsstudier visar att ACS är 
möjligt att förebygga när patienter bedöms regelbundet i förhållande till inre och yttre 
riskfaktorer för att insjukna i ett ACS (Foreman m.fl., 2001; Milisen m.fl., 2005; 
Björkman Björkelund, 2008; Day m.fl., 2009). Vården av äldre patienter med ACS 
behöver dock förbättras (Sloss m.fl., 2000) och antalet patienter som insjuknar i ett 
ACS kan delvis ses som en kvalitetsindikator av vården (Inouye m.fl., 1999; Inouye, 
2006). Detta indikerar behovet av fortsatta vetenskapliga studier om ACS. 
 

2.2 PATIENTERS UPPLEVELSER AV ACS 

Personliga skildringar av ACS återfinns i litteratur från 1800-talet (Lipowski, 1990), 
men vetenskapliga studier om hur patienter upplever att vara i ett ACS har främst 
genomförts under de senaste femton åren. Äldre patienters (över 60 år) upplevelser av 
ACS har studerats i intervjustudier och observationsstudier i olika 
sjukvårdssammanhang (Schofield, 1997; Andersson m.fl., 2002b; Fagerberg & 
Jönhagen, 2002; McCurren & Cronin, 2003; Duppils & Wikblad, 2007).  
 
Patienternas upplevelser av att vara i ett ACS beskrevs som både verkliga och samtidigt 
overkliga (Andersson m.fl., 2002a; McCurren & Cronin, 2003; Duppils & Wikblad, 
2007) och liknades vid att vara i ett vakuum, i en dimma (Andersson m.fl., 2002a) eller 
i en dröm (McCurren & Cronin, 2003). I det akuta förvirringstillståndet pendlade 
patienterna mellan olika verkligheter (Andersson m.fl. 2002a; Fagerberg & Jönhagen, 
2002; Duppils & Wikblad, 2007) och även mellan händelser som har skett tidigare i 
livet och nutid (Andersson m.fl., 2002a). Vissa patienter beskrev en osäkerhet om deras 
upplevelser var sanna eller inte (Andersson m.fl., 2002a), medan andra patienter 
beskrev en medvetenhet om att de var akut förvirrade och samtidigt oförmögna att göra 
någonting åt det (McCurren & Cronin, 2003). Patienterna liknade sig själva vid offer 
utan kontroll över sin situation (Andersson m.fl., 2002a). Patienterna beskrev 
upplevelser av hot (Andersson m.fl., 2002a; Fagerberg & Jönhagen, 2002), i form av 
hot mot dem själva eller närstående där patienterna till följd av hotkänslorna uppvisade 
aggressivitet och irritation (Fagerberg & Jönhagen, 2002). I det akuta 
förvirringstillståndet upplevde patienterna även rädsla, oro (Laitinen, 1996; McCurren 
& Cronin, 2003; Duppils & Wikblad, 2007) panik, ilska (Duppils & Wikblad, 2007), 
vidöppna sinnen (Fagerberg & Jönhagen, 2002) misstänksamhet och en vilja att fly 
(Laitinen, 1996; Fagerberg & Jönhagen, 2002). Patienterna beskrev att 
misstänksamheten kunde vara riktad mot såväl vårdarna, som närstående och andra 
patienter (Fagerberg & Jönhagen, 2002). Episoder av synhallucinationer i det akuta 
förvirringstillståndet beskrevs av patienterna (Schofield 1997;  McCurren & Cronin, 
2003; Duppils & Wikblad, 2007) som alltifrån behagliga till skrämmande (Schofield, 
1997), i form av till exempel närstående som avlidit, eller att patienterna var fastbundna 
till händer och fötter (Andersson m.fl., 2002a). Synhallucinationerna väckte starka 
känslor hos patienterna i form av rädsla, panik och aggressivitet (Mc Curren & Cronin, 
2003; Duppils & Wikblad, 2007). 
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I mötet med vårdare eller närstående söker patienterna i ett ACS svar för att förstå sin 
situation (Laitinen, 1996; Fagerberg & Jönhagen, 2002; McCurren & Cronin, 2003) 
och orientera sig till tid och plats i strävan efter att få kontroll över sin situation 
(Andersson m.fl., 2002a). I observationsstudier framkom att patienterna sökte förståelse 
för vad som skedde i tidigare händelser i livet (Andersson m.fl., 1993; Andersson m.fl., 
2002b), hos närstående och högre makter så som Gud och myndigheter som polisen. 
Närståendes närvaro upplevdes stödjande för patienterna (Schofield, 1997; McCurren 
& Cronin, 2003) och minskade patienternas oro (Fawdry & Berry, 1989). Patienterna 
uttryckte en lättnad när de upplevde sig förstådda av vårdare och närstående och fick 
information och stöd från vårdarna (Laitinen, 1996; McCurren & Cronin, 2003). Likaså 
upplevde patienterna det negativt när vårdarna inte informerade dem eller var 
undvikande (McCurren & Cronin, 2003) och trots närvaro av andra personer uttryckte 
patienterna en ensamhet (Laitinen, 1996). Patienterna erfor att närstående kunde 
ifrågasätta deras beskrivning av verkligheten och när tilliten till dem sviktade upplevde 
de hopplöshet och ensamhet (Fagerberg & Jönhagen, 2002).  I mötet med vårdare och 
närstående finns kommunikationssvårigheter (Andersson m.fl., 2002b; Duppils & 
Wikblad, 2007) där patienterna både uttryckte svårigheter att förstå vad som sker, men 
även att de inte blev lyssnade till (Duppils & Wikblad, 2007). I observationsstudier 
framkom att patienter med ACS har svårigheter att göra sig förstådda och förstå 
situationen (Fawdry & Berry, 1989; Andersson m.fl., 1993; Andersson m.fl., 2002b).  
 

2.3 NÄRSTÅENDE TILL PATIENTER MED ACS 

Närstående till patienter i ett ACS och deras inverkan på patienterna finns beskrivna i 
vetenskapliga studier (American Psychiatric Association Practice Guidelines, 1999; 
Segatore & Adams, 2001; Cole m.fl., 2002 ). Som en av flera rekommendationer vid 
vård av patienter i ett ACS nämns att närstående bör uppmuntras av vårdarna att vara 
hos patienten (Rummans m.fl., 1995; Conn & Lieff, 2001; Segatore & Adams, 2001; 
Gleason, 2003), då deras närvaro kan ha en lugnande inverkan på patienten (Lipowski, 
1990; Segatore & Adams, 2001; Gleason, 2003), inge trygghet (Gleason, 2003), stöd 
(American Psychiatric Association Practice Guidelines, 1999; Cole m.fl., 2002), 
minska patientens rädsla (Miller, 1996) och påminna patienten om vardagen och 
familjelivet (Saunders, 1995). Vårdarna kan även få hjälp av närstående då de kan 
upptäcka symtom på ACS (Gleason, 2003). Foreman (1989) beskriver att patienter i ett 
ACS hade färre besök av närstående än patienter utan ACS och McCusker m.fl. (2001) 
fann ett samband mellan närståendes närvaro hos patienten och ökade symtom på ACS 
hos patienten. Tänkbara orsaker till detta samband diskuteras dock som att vårdarna ber 
närstående att komma när patientens symtom blir starkare eller att närstående har en 
negativ inverkan på patienten om de saknar kunskap om hur de ska agera i mötet 
(McCusker m.fl., 2001). Att närstående som är oroliga eller upprörda kan förvärra 
patientens symtom diskuteras även av Eriksdotter Jönhagen (2002). Närståendes behov 
av stöd av vårdare har uppmärksammats i flera studier (Saunders, 1995; Milisen m.fl., 
1998; Meredith, 1998; Conn & Lieff, 2001), men dessa studier saknar en 
problematisering kring på vilket sätt stödet ska utformas och hur den som ska ge stödet, 
vårdarna, och den närstående i sin tur upplever situationen. Närstående är i behov av 
information (Lipowski, 1990; Conn & Lieff, 2001) om den sjukes diagnos och symtom 
(American Psychiatric Association Practice Guidelines, 1999; O’Malley m.fl., 2008) 
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däribland information om att ACS i de flesta fall är ett övergående tillstånd (Edwards, 
2003).  
 
Närståendes upplevelser av sin situation har studerats hos närstående till patienter i ett 
ACS som vårdas i livets slutskede (Breitbart m.fl., 2002; Gagnon m.fl, 2002; Morita 
m.fl., 2004; Namba m.fl., 2007). Närstående upplevde ofta oro när patienten led av 
hyperaktiva symtom (Breitbart m.fl., 2002; Morita m.fl., 2007), var känslomässigt labil 
(Morita m.fl., 2004), vid kommunikationssvårigheter eller när vårdarna inte var 
närvarande hos patienten (Morita m.fl., 2007). Aggression hos patienten väckte känslor 
av sorg, skuld, maktlöshet och rädsla hos de närstående (Gagnon m.fl., 2002). 
Närstående uttryckte svårigheter att förstå patienten och dennes önskningar (Morita 
m.fl., 2007). När närstående försökte förstå vad som skedde och hur de skulle förhålla 
sig till situationen upplevde de sig utmattade, men samtidigt uttryckte närstående en 
osäkerhet att lämna patienten ensam (Namba m.fl., 2007) och ville skydda andra 
närstående från att se patientens tillstånd (Morita m.fl., 2007; Namba m.fl., 2007).  
 

2.4 VÅRDARES UPPLEVELSER AV ATT VÅRDA OCH MÖTA 

PATIENTER I ETT ACS 

Vårdares upplevelser av att vårda patienter i ett ACS finns studerat inom olika 
vårdsammanhang (Rogers & Gibson, 2002; Lou & Dai, 2002; Brajtman m.fl., 2006; 
Dahlke & Phinney, 2008). Återkommande i studierna är vårdarnas upplevelser av att 
det är arbetsamt att vårda patienter i ett ACS (Lou & Dai, 2002; Brajtman m.fl., 2006; 
Dahlke & Phinney, 2008) och förknippat med ett stort ansvar (Lou & Dai, 2002; 
Rogers & Gibson, 2002; Dahlke & Phinney, 2008) för så väl patienten som övriga 
patienter och kollegor (Dahlke & Phinney, 2008). Det arbetsamma i vårdandet var 
behovet av att bevaka och kontrollera patienten (Dahlke & Phinney, 2008), patientens 
beteende (Lou & Dai, 2002) och att se patientens obehag (Brajtman m.fl., 2006). 
Vårdarna uppgav att de saknade kunskap om ACS (Lou & Dai, 2002; Dahlke & 
Phinney, 2008) och vård av patienter i ett ACS ansågs av vissa vårdare mer som en 
arbetsuppgift de måste utföra, än något de ville utföra (Dahlke & Phinney, 2008). 
Vikten av kontinuitet hos de vårdare som vårdar en patient med ACS och att vårdarna 
samarbetar i arbetsgruppen betonades (Brajtman m.fl., 2006). Samtidigt beskrev 
vårdare brist på kontinuitet (Lou & Dai, 2002) och tid att vårda patienter i ett ACS (Lou 
& Dai, 2002; Dahlke & Phinney, 2008). 
 
Vårdares upplevelser av att möta äldre patienter i ett ACS, med fokus på mötet och inte 
vårdandet, finns studerat av Andersson m.fl. (2003) och vårdares möte med äldre 
patienter i ett ACS är studerat i observationsstudier (Fawdry & Berry, 1989; Andersson 
m.fl., 1993; Andersson 2002b). Vårdare uttryckte svårigheter att få kontakt med 
patienten som upplevdes vara i en annan verklighet och upplevde därigenom ett behov 
av att skydda denne (Andersson m.fl., 1993). Att skydda patienter med ACS är en av de 
viktigaste och svåraste uppgifterna för vårdare (Hallberg, 1999). I mötet med patienter i 
ett ACS beskriver vårdare svårigheter att nå, förstå och bekräfta patienten (Andersson 
m.fl., 2003) och använder olika strategier för att försöka förstå patienten, så som att 
förmedla trygghet och lugn, få kontroll i mötet, eller skydda patienten från att skada sig. 
Vårdarna beskrev hur de gav information till patienten, strävade efter att vara 
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följsamma mot patienten, försökte lindra patientens symtom och minska olika stimuli 
(Andersson m.fl., 2003). 
 

2.5 FÖRHÅLLNINGSSÄTT I MÖTET MED PATIENTER I ETT ACS 
I litteratur om ACS omnämns oftast två inriktningar beträffande vårdares 
förhållningssätt i mötet med patienter i ett ACS, verklighetsorientering (Holden & 
Woods, 1982) och validering (Ronaldson & Savy, 1992; Feil, 1993; Feil, 1994), vilka 
utgår från studier om mötet med patienter med olika demenssjukdomar. Vårdare och 
närstående kan i mötet verklighetsorientera patienter med ACS, genom att informera 
och därigenom orientera patienten till tid, plats och orsaken till att patienten vårdas på 
sjukhus, (Lipowski, 1994; Miller, 1996; Gleason, 2003) och ta hjälp av patientens 
personliga tillhörigheter (Rummans m.fl., 1995; Gleason, 2003). Att använda 
validering (Ronaldson & Savy, 1992; Feil, 1993; Feil, 1994) beskrivs i sin tur som att 
bekräfta patienternas känslor och verklighet, med utgångspunkt från de känslor 
patienterna förmedlar.  I studier där mötet vid ACS studerats genom att se till hur mötet 
upplevs diskuterar författarna för- respektive nackdelar med verklighetsorientering och 
validering. Verklighetsorientering förespråkas av Schofield (1997), men diskuteras av 
Fagerberg & Jönhagen (2002) som en risk att öka patientens upplevelse av utsatthet. 
Andersson m.fl. (2002a) och Namba m.fl. (2007) diskuterar att vårdarna bör sträva efter 
att förstå mötet ur patientens perspektiv för att förstå vad patienten uttrycker. 
Validering av patienter med ACS förespråkas av Meredith (1998) och Fagerberg & 
Jönhagen (2002) i syfte att främja mötet och vårdandet. Vårdare kan även pendla 
mellan att verklighetsorientera patienten när denne upplevs medveten om sitt tillstånd 
och själv söker svar och däremellan validera, bekräfta, patientens verklighet och 
upplevelser (Andersson m.fl., 2003). I mötet med patienter med ACS är det dock svårt 
med riktlinjer då patientens beteende fluktuerar snabbt (Manos & Braun, 2006). 
Behovet av personliga möten för att se patienten som individ och i sin helhet (Laitinen, 
1996) och vikten av kontinuitet hos vårdarna diskuteras även som viktiga aspekter i 
mötet (Lipowski, 1990).  
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 
Avhandlingsarbetets teoretiska perspektiv utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats 
med ett livsvärldsteoretiskt och vårdvetenskapligt perspektiv. Begreppet livsvärld 
myntades av den tyske filosofen Husserl (1970) och är den värld vi lever i och tar för 
given (Husserl, 1970; Bengtsson, 1998). Livsvärlden är vår erfarenhetsvärld och är 
varken rent objektiv eller subjektiv då den är förbunden med det subjekt, den människa, 
som erfar den som en sammanflätning av den fysiska världen och medvetandet 
(Bengtsson, 1998). Livsvärldsteorin fokuserar på relationen mellan världen och 
subjektet, människan (Bengtsson, 1998). Subjektet, människan, upplever och förstår sin 
livsvärld genom sin kropp. Merleau-Ponty (2006) beskriver att människan därmed inte 
har en kropp, utan är sin kropp och lever sin kropp. Då människan är en levd kropp 
måste hon alltid förstås i sin helhet (Dahlberg m.fl., 2003; Merleau-Ponty, 2006). 
Livsvärlden är inte enbart privat eller objektiv utan delas mellan människor, då 
människan erfar sin livsvärld genom sin kropp, visar sig kroppen i mötet med andra 
människor och det är genom kroppen människor möts (Bengtsson, 1998). Människans 
levda kropp är hennes tillgång till världen och när kroppen förändras förändras även 
människans tillgång till världen och av världen (Merleau-Ponty, 2006; Berndtsson 
m.fl., 2007). Att ha ett livsvärldsperspektiv i vetenskapliga studier innebär att se, förstå, 
beskriva samt analysera världen, så som den erfars av människan (Bengtsson, 2005; 
Dahlberg m.fl., 2008). 
 
Inom vårdvetenskap utforskas vårdande, kunskap om människan, hälsa och lidande 
(Eriksson, 2001). Vårdande utgår från ett patientperspektiv, där patienten ses i sin 
helhet, utifrån sin livsvärld (Dahlberg m.fl., 2003). Erikssons (2001) beskrivning av 
vårdvetenskap utgår från en helhetssyn på människan, där människan beskrivs som en 
enhet av kropp, själ och ande. Den vårdvetenskapliga kunskapen tillämpas av vårdare i 
omvårdnaden av patienter. Interaktionsteorier har fokus på relationen och mötet med 
patienten (Parse, 1981; Paterson & Zderad, 1988; Watson, 1999). Parse (1981) 
beskriver att det i mötet mellan vårdare och patient krävs sann närvaro. I denna sanna 
närvaro mellan människor är respekten för individens människovärde central. Genom 
att vårdaren strävar efter att vara sant närvarande i mötet frigörs energi och patienten 
ges möjlighet att röra sig mot hälsa (Parse, 1981). Mötet har olika innebörd för patient 
respektive vårdare och det är väsentligt att vårdare strävar efter att vara i mötet och inte 
enbart se till handlingen, görandet i mötet (Paterson & Zderad, 1988). Paterson & 
Zderad (1988) beskriver hur omvårdnad sker mellan två personer som möts och delar 
något. Mötet sker i den levande dialogen där parterna i mötet kallar på och besvarar 
varandra. Vikten av vårdares förmåga att lyssna på patienten i mötet och visa det både 
verbalt och med sin kropp beskrivs av Watson (1999). Vårdare bör även vara medvetna 
om sina personliga egenskaper i mötet med patienten (Watson, 1999).  
 
I syfte att främja ett patientperspektiv inom vårdvetenskap och omvårdnad behövs både 
kunskap om individen, men även om det sammanhang individen befinner sig i. 
Gerontologisk omvårdnad är kontextualiserad omvårdnad inriktad mot att utifrån det 
friska åldrandet förstå hur det är att vara äldre och sjuk i olika vårdsammanhang 
(Wadensten, 2007). Eliopoulos (2005) och Roach (2001) beskriver gerontologisk 
omvårdnad utifrån en helhetssyn på patienten, baserad på kunskap om den unika 
människan. Eliopoulos (2005) beskriver att helhetssynen på patienten utgår från 
kunskap om patientens biologiska, emotionella, sociala, kulturella och andliga 
bakgrund. Roach (2001) beskriver vikten av att vårdare även har kunskap om fysiska 
och psykosociala förändringar som inträder med åldrandet. En god 
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kommunikationsförmåga samt förmåga att bilda ett tillitsfullt förhållande med 
patienterna beskrivs som goda egenskaper hos vårdare (Roach, 2001). Utifrån 
helhetssynen inom gerontologisk omvårdnad betonas närståendes betydelse och 
närståendes medverkan i planeringen av patientens vård (Eliopoulos, 2005). 
 
Vårdande, oavsett sammanhang, sker i ett mellanmänskligt möte (Eriksson, 2001), där 
de människor som möts delar sin livsvärld (Bengtsson, 1998) med sina levda kroppar 
(Merleau-Ponty, 2006).  I mötet finns dock olika perspektiv på sjukdom utifrån att 
patienten lever sin sjukdom som en del av sin livsvärld och vårdaren försöker förstå 
patienten utifrån sin livsvärld (Toombs, 1992). I mötet med en annan människa finns 
tillit (Lögstrup, 1971) och när människan upplever tillit utlämnar hon sig samtidigt till 
den hon möter (Bengtsson, 2005). När en människa utlämnar sig till en annan människa 
uppstår ett etiskt outtalat krav hos den som människan utlämnar sig till att hjälpa henne 
utan att kräva något tillbaka (Lögstrup, 1971). Det etiska kravet är endast absolut för 
dem som har förutsättningar att uppfatta det (Bengtsson, 1990). Att vårda utifrån ett 
etiskt patientperspektiv är att i mötet med patienten vårda utifrån det outtalade etiska 
kravet (Dahlberg m.fl., 2003).  
 
Buber (2001) beskriver i sin relationsfilosofi att människor kan mötas som två subjekt, 
’Jag-Du’ eller likt ett subjekt och objekt, ’Jag-Det’. Jag-Du mötet karakteriseras av 
ömsesidighet, jämlikhet, personlig närvaro, engagemang samt dialogiskt 
kommunikationssätt och Jag-Det mötet karakteriseras av förtingligande, abstraktioner 
och kategoriseringar (Buber, 2001; Snellman, 2001). Utifrån mötet mellan en person 
som behöver en vårdares hjälp, patient, och vårdare har Snellman (2001) anpassat 
Bubers (2001) filosofi, för att med kunskap om Jag-Du mötet i detta sammanhang 
minska obalansen mellan patientens förväntningar på vården och vårdarens förmåga att 
tillgodose dessa förväntningar. Mötet liknas vid ett kontinuum, där det vid den ena 
sidan finns fullständig ömsesidighet och vid den andra sidan ingen ömsesidighet alls. 
För att ett fullständigt ömsesidigt Jag-Du möte ska uppstå och det blir ett möte mellan 
två subjekt ska båda parter erfara mötet som det är för den andra. Fullständig 
ömsesidighet är dock inte möjlig i ett möte mellan patient och vårdare då detta är 
asymmetriskt på grund av att vårdaren utövar sitt yrke och patienten är beroende av 
vårdarens hjälp. Det är dock möjligt att skapa ömsesidighet i mötet om patienten kan 
berätta och vårdaren lyssna (Snellman, 2001). För att ett Jag-Du möte ska kunna skapas 
i en vårdsituation krävs att vårdaren är en ’väsens’-människa (Snellman, 2001, sid 54), 
det vill säga har förmågan att oförställt vara sig själv. Vårdaren bör samtidigt ha 
förmåga att vara personligt närvarande i mötet och skapa en dialog med patienten, 
kunna stödja, samt bevara det unika hos patienten (Snellman, 2001). 
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4 PROBLEMFORMULERING 
Kunskap om vårdares möte med patienter är en central aspekt inom vårdvetenskap 
oavsett vårdares profession och syfte med mötet och mötet mellan vårdare och patienter 
behöver studeras i olika sammanhang. Den vetenskapliga litteraturen om ACS är främst 
inriktad mot att öka kunskapen om hur ACS kan förebyggas och behandlas och det 
finns förhållandevis få studier som beskriver ACS ur olika aktörers perspektiv när 
patienter är i ett ACS. Patienter insjuknar snabbt i ett ACS och beskriver sig vara i en 
ny och ofta skrämmande verklighet där patientens livsvärld snabbt förändrats. Patienter 
i ett ACS pendlar mellan olika fokus, samtalsämnen och känsloyttringar. Närstående 
upplever oro i mötet med patienter i ett ACS och svårigheter att förstå vad som sker. 
Samtidigt anses närståendes närvaro ha en stödjande och lugnande inverkan på 
patienter med ACS. Vårdare upplever i sin tur svårigheter att nå och förstå patienten i 
ett ACS och upplever vårdandet arbetsamt och ansvarsfullt. Det tycks finnas en 
komplexitet i mötet mellan patienter i ett ACS och närstående och/eller vårdare. För att 
utöka kunskapen om komplexiteten i mötet med patienter i ett ACS finns behov av 
ytterligare vetenskapliga studier om mötet baserade på patienters, närståendes och 
vårdares erfarenheter och upplevelser ur ett livsvärldsperspektiv och där mötet studeras 
retrospektivt och i nutid. 
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5 SYFTE 
Avhandlingens övergripande syfte var att beskriva komplexiteten i mötet mellan äldre 
patienter i ett ACS och närstående eller vårdare för att öka förståelsen för och 
kunskapen om vad som sker i mötet samt hur det erfars. 
 
 

5.1 SYFTE FÖR DELSTUDIE I-IV 

I Syftet med första delstudien var att beskriva och få en djupare förståelse 
för innebörden av vårdares erfarenheter av mötet med äldre patienter i ett 
ACS. 

 
II Syftet med andra delstudien var att belysa och förstå närståendes levda 

erfarenhet av mötet med äldre personer i ett ACS. 
 
III Syftet med tredje delstudien var att förstå äldre patienter i ett ACS 

upplevelser av mötet med vårdare och närstående.  
 
IV Syftet med fjärde delstudien var att öka kunskapen om mötet ur 

patientens i ett ACS perspektiv genom att studera dialogen och vad som 
sker i mötet med vårdare och närstående. 
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6 METOD  
6.1 DESIGN 

Avhandlingens delstudier är empiriska kvalitativa studier. Första (I) och andra (II) 
delstudien har en fenomenologisk forskningsansats och baseras på retrospektiva 
intervjuer. Datainsamlingen i tredje delstudien (III) bestod av retrospektiva intervjuer 
vilka analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultaten av delstudie I-III 
visade att mötet mellan patienter i ett ACS och vårdare och/eller närstående var ett 
fenomen som behövde studeras i sin kontext, medan det pågick för att bättre förstå dess 
komplexitet. Fjärde delstudien (IV) designades därmed som en fallstudie i nutid och 
resultatet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.  
 
6.1.1 Kontext 
Datainsamlingen utfördes på två geriatriska vårdavdelningar på ett akutsjukhus. En 
vårdavdelning ”A” är specialiserad på vård av patienter i ett ACS, där vårdarna har 
erfarenhet av att vårda patienter i ett ACS. Vårdavdelningen hade under studien 10 
vårdplatser där patienter med olika medicinska åkommor vårdas, varav oftast en eller 
flera patienter är i ett ACS. Den andra vårdavdelningen ”B” är en geriatrisk 
ortopedavdelning med 20 vårdplatser. Majoriteten av patienterna vårdas på grund av 
höft- och lårbensfrakturer och postoperativ ACS är vanligt förekommande (Santos 
m.fl., 2005). På vårdavdelningarna arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och 
paramedicinare. 
 
Tabell 1. Informanter, vårdavdelning för datainsamling, datainsamlingsmetod och 
ansats för dataanalys för respektive delstudie I-IV. 
 
 Delstudie I Delstudie II Delstudie III Delstudie IV 
Informanter Vårdare Närstående Patienter Patienter 

Närstående 
Vårdare 

Vårdavdelning för 
datainsamling (A, B) 

A A och B A och B B 

Datainsamlingsmetod  Intervjuer Intervjuer Intervjuer Bandinspelade 
dialoger 
Observationer 
Fältanteckningar 
Observationsprotokoll 
 

Ansats för dataanalys Fenomenologisk 
forskningsansats 

Fenomenologisk 
forskningsansats 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

 
6.1.2 Fenomenologisk forskningsansats 
Den fenomenologiska filosofin utgår ifrån livsvärldsteorin (Husserl, 1970). Med en 
fenomenologisk forskningsansats studeras människors levda erfarenheter av 
fenomen och deras essens (Dahlberg m.fl., 2008). Människans livsvärld (Husserl, 1970) 
är oreflekterad och tas för given. Enligt Dahlberg & Dahlberg (2003) benämner Husserl 
(1998) detta för att människan har en naturlig hållning. När ett fenomen utforskas med 
en fenomenologisk forskningsansats reflekterar forskaren över sin naturliga hållning 
och förförståelse. Dahlberg & Dahlberg (2003) och Dahlberg m.fl. (2008) liknar detta 
vid att forskaren saktar ner och tyglar den naturliga hållningen för att låta det fenomen 
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som studeras visa sig. Begreppet intentionalitet är centralt inom fenomenologin och 
innebär att en människas medvetande inte bara finns till, utan alltid är riktat mot 
någonting (Bengtsson, 2001), ”intentionaliteten är medvetandets essens” (Giorgi, 1997, 
sid 238). Det är människans erfarenhet av ett fenomen, hur människans medvetande 
erfar ett objekt (Dahlberg m.fl., 2008), som studeras med en fenomenologisk 
forskningsansats. Husserl (1998) liknar detta vid att fenomenologin går ”till sakerna 
själva”, det vill säga till fenomen och hur dessa erfars, deras innebörd. Sanning 
värderas aldrig i en persons beskrivning, utan beskrivningen utgår från personens 
erfarenhet av fenomenet (Giorgi, 2000). Vid en fenomenologisk forskningsansats bör 
forskaren eftersträva en fenomenologisk hållning under hela forskningsprocessen 
(Berndtsson m.fl., 2007; Dahlberg m.fl., 2008) och vara öppen, följsam och nyfiken 
mot det studerade fenomenet, samt tygla sin förförståelse och sin naturliga hållning. I 
delstudie I och II användes en fenomenologisk forskningsansats (Dahlberg m.fl., 2001; 
Dahlberg m.fl., 2008), inspirerad av Giorgis (1985, 1997) fenomenologiska 
forskningsansats. 
 
6.1.3 Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys används vid systematisk analys av verbal eller skriven 
kommunikation (Kondracki m.fl., 2002; Berg, 2004; Lundman & Graneheim, 2008) 
Vid dataanalysen av delstudie III och IV användes kvalitativ innehållsanalys beskriven 
av Graneheim & Lundman (2004), vilka förespråkar datamaterial från intervjuer eller 
observationer. Syftet med kvalitativ innehållsanalys är att söka variationer i texten som 
analyseras och se likheter och skillnader (Lundman & Graneheim, 2008). Den 
kvalitativa innehållsanalysens ontologiska och epistemologiska grund är oklar 
(Lundman & Graneheim, 2008), men Graneheim & Lundman (2004) är inspirerade av 
Watzlawick m.fl. (1967) kommunikationsteori. I kommunikationen mellan människor 
finns en underliggande mening vilken behöver tolkas och de som möts och 
kommunicerar tolkar varandra utifrån sina förutsättningar (Watzlawick m.fl., 1967). 
Kvalitativ innehållsanalys kan vara manifest, latent eller en kombination av dessa. 
Manifest innehållsanalys rör vad som står i texten och latent innehållsanalys vad som 
menas med texten (Downe-Wamboldt, 1992; Kondracki m.fl., 2002; Graneheim & 
Lundman, 2004). I både manifest och latent innehållsanalys tolkas texten, men på 
skilda nivåer (Graneheim & Lundman, 2004). Forskningsansatsen vid kvalitativ 
innehållsanalys kan vara deduktiv, utifrån en förutbestämd modell, eller induktiv, 
förutsättningslös (Hsieh & Shannon, 2005) och den vanligaste ansatsen är induktiv 
(Kondracki m.fl., 2002).  I kvalitativ innehållsanalys är sammanhanget, kontexten, där 
studien är utförd central och resultatet förstås utifrån detta sammanhang (Lundman & 
Graneheim, 2008). I delstudie III och IV används en induktiv, latent innehållsanalys 
(Graneheim & Lundman, 2004). 
 
6.1.4  Fallstudie 
Fallstudie är en datainsamlingsmetod vilken används för att studera ett fenomen i sitt 
sammanhang, kontext, med hjälp av olika datainsamlingskällor och har sitt ursprung 
inom sociologin (Yin, 2003; Cohen, 2006). En fallstudie kan vara beskrivande, 
förklarande eller utforskande och bestå av ett eller flera fall (Yin, 2003). Delstudie IV 
är en kvalitativ, beskrivande, induktiv fallstudie (Merriam, 1988; Yin, 2003) där det 
fall, även kallat fenomen (Yin, 2003), som studeras är ”vad sker i mötet mellan äldre 
patienter i ett ACS och vårdare och/eller närstående ur patientens perspektiv” i en 
tvåfallsstudie (Yin, 2003). Fallstudien saknar ontologisk, epistemologisk och 
metodologisk förankring och liknas vid en ”bro mellan paradigmen” (Luck m.fl., 2006, 
sid 107). Vid användandet av en fallstudie är det forskaren som väljer inriktningen, om 
fallstudien till exempel ska vara deduktiv eller induktiv och fallstudie anses vara mer en 
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forskningsansats än en forskningsmetod (Rosenberg & Yates, 2007). Olika 
analysmetoder finns beskrivna för att analysera datamaterialet i en fallstudie (Merriam, 
1988; Stake, 1995; Gillham, 2001; Yin, 2003). Det centrala vid val av analysmetod av 
en fallstudie är att det finns en röd tråd mellan studiens design, teoretiska grund och 
analysmetod (Polit & Beck, 2004; Luck m.fl., 2006). I delstudie IV analyseras verbal 
kommunikation och vad som sker i mötet och därför valdes en kvalitativ 
innehållsanalys som analysmetod (Graneheim & Lundman, 2004). Styrkan i fallstudier 
är den fördjupade kunskapen som erhålls om det fall som studeras (Polit & Beck, 
2008). Den största kritiken mot fallstudier är dock svårigheten att generalisera resultatet 
(Polit & Beck, 2008). 
 
6.1.5 Förförståelse  
Innan jag påbörjade mina doktorandstudier arbetade jag fem år som 
onkologisjuksköterska inom palliativ vård och några år som forskningsassistent. I mitt 
arbete inom palliativ vård mötte jag patienter i ett ACS så gott som dagligen, då 
patienter som vårdas i ett palliativt skede ofta insjuknar i ett ACS. Relativt ofta 
hamnade jag i vårdsituationer med patienter i ett ACS där jag ansåg mig tvingad att 
handla mot patientens vilja för att denne inte skulle skada sig själv eller andra personer. 
Jag kunde hålla i en patients hand för att denne inte skulle dra ut intravenösa infarter 
eller sin urinkateter. Ibland fick jag hålla i en patient för att denne inte skulle ta sig ur 
sängen, vilket jag visste att denne inte skulle orka med. Sådana vårdsituationer väckte 
starka känslor inom mig i form av sorg över att jag agerat bestämmande över en svårt 
sjuk människa och ibland rädsla. Jag lyssnade ofta till patienternas berättelser när de 
var i ett ACS, för att försöka förstå vad de menade och jag gick vid patienters sida när 
de oroligt vandrade av och an. Jag upplevde ibland att patienten i ett ACS förstod mig 
och att det fanns en gemenskap mellan oss. Det kunde vara när patienter mindes mitt 
namn, tog min hand, eller när jag tillät mig följa med i deras berättelser. Ofta såg jag 
uppgivenhet och rädsla hos närstående till patienter i ett ACS, vilka ibland berömde 
mig för mitt tålamod med patienten och ibland var frustrerade över att se mig gå emot 
patientens vilja. I mitt yrke tillämpade jag praktiskt mötet med patienter i ett ACS, men 
saknade en fördjupad teoretisk kunskap om ACS och mötet med patienter i ett ACS. 

 

6.2 DATAINSAMLING 

6.2.1 Intervjuer 
Intervjuer är ett grundläggande sätt att få ökad kunskap om ett fenomen man vill 
studera och kan vara strukturerade och ostrukturerade (Kvale, 1997). I delstudie I-III 
användes ostrukturerade intervjuer, vilka används när intervjuaren inte har kunskap om 
det fenomen som studeras. Intervjuaren ställer en inledande fråga och låter sedan 
informanten berätta så ostört som möjligt (Polit & Beck, 2008). En intervju med en 
fenomenologisk forskningsansats (I, II) sker likt en öppen dialog med syfte att 
informanten ska reflektera över och beskriva sina levda erfarenheter av det studerade 
fenomenet (Dahlberg m.fl., 2001; Dahlberg m.fl., 2008). Under en intervju sker en 
interaktion mellan intervjuaren och informanten, vilket kan påverka informantens 
beteende och svar (Polit & Beck, 2008). Det finns även en maktsituation i en intervju 
där intervjuaren genom att vara den som ställer frågor har makt gentemot informanten 
som blir utfrågad (Kvale, 1997).  
 
6.2.2 Observationer  

Vid forskning som utgår från ett livsvärldsperspektiv bör ett fenomen studeras där det 
sker, i sitt sammanhang (Bengtsson, 2005). Observationer är ett sätt att fånga vad som 
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sker (Gillham, 2001) och används när ett fenomen är svårt att beskriva retrospektivt 
(Merriam, 1988), när icke-verbala händelser studeras (Parahoo, 1997; Polit & Beck, 
2004) eller när personer är omedvetna om sitt beteende (Polit & Beck, 2008). Vid 
observationer finns alltid en risk att de som blir observerade ändra sitt beteende (Polit 
& Beck, 2004) eller att observatören påverkar det som sker (Gillham, 2001).  En 
observatör måste även reflektera över sina känslor och personliga intressen och vilken 
inverkan dessa kan ha i datainsamlingen (Polit & Beck, 2008). Observationer kan vara 
strukturerade (Gillham, 2001) och ostrukturerade (Parahoo, 1997; Polit & Beck, 2004) 
där observatören i mötet rör sig mellan att vara fullt deltagande till att vara enbart 
observatör (Merriam, 1988). I delstudie IV användes ostrukturerade observationer då 
studien har en kvalitativ, induktiv ansats (Parahoo, 1997; Polit & Beck, 2004).   
 
6.2.3 Confusion Assessment Method (CAM) 
Vid forskningsarbete såväl som kliniskt arbete finns behov av att på ett enkelt, men 
trovärdigt sätt bedöma förekomst och/eller graden av ACS. Diagnostisering av ACS 
baseras på kliniska symtom, där symtomen både fluktuerar över tid och varierar 
individuellt. För att diagnostisera ACS används ofta de medicinska 
klassifikationssystemen där ACS diagnostiseras enligt DSM-IV kriterierna (American 
Psychiatric Association, 2000) eller ICD-10 kriterierna (World Health Organization, 
1993). Dessutom har flera bedömningsinstrument/skalor utvecklats för att upptäcka och 
monitorera ACS. Ett av de mest använda bedömningsinstrumenten är The Confusion 
Assessment Method (CAM) (Inouye m.fl., 1990), vilken kan användas av både läkare 
och sjuksköterskor (Inouye m.fl., 1990; Waszynski & Petrovic, 2008) . CAM är ett 
snabbt och lättanvänt bedömningsinstrument och har använts i flera studier som enda 
bedömningsinstrument för att påvisa ACS (Robertsson, 2002). CAM är baserat på fyra 
bedömningskriterier; en abrupt förändring i patientens mentala status, ouppmärksamhet 
hos patienten, oorganiserad tankeverksamhet och förändrad medvetandegrad (Inouye 
m.fl.. 1990).  
 
6.2.4 Urval och beskrivning av informanterna i delstudie I-IV 
Vid urval av informanter i enlighet med en fenomenologisk forskningsansats (I, II) 
eftersträvas en variation av informanter för att få så allsidiga och innebördsrika 
beskrivningar som möjligt av det studerade fenomenet (Dahlberg m.fl., 2001; Dahlberg 
m.fl., 2008). Antalet informanter i en studie med en fenomenologisk forskningsansats 
rekommenderas till cirka tio personer (Creswell, 2002; Polit & Beck, 2008). Vid en 
kvalitativ innehållsanalys (III, IV) rekommenderas en datamängd stor nog att ses som 
en helhet och liten nog för forskaren att hantera vid dataanalysen (Graneheim & 
Lundman, 2004). 
 
Delstudie I 
En variation av det studerade fenomenet (Dahlberg m.fl., 2001; Dahlberg m.fl., 2008) 
eftersträvades vid urvalet av informanter genom variation av informanternas ålder, kön, 
yrke och tjänstgöringstid på avdelning. 13 vårdare tillfrågades om deltagande i studien, 
varav tre personer tackade nej och 10 personer deltog. Fem undersköterskor, varav en 
arbetade natt och fem sjuksköterskor, varav en arbetade natt. Åtta vårdare var kvinnor 
och två män i åldrarna 30-62 år och de hade arbetat på vårdavdelningen i 1-14 år. 
Inkludering av vårdare till delstudien pågick under två månader. 
 
Delstudie II 
Vid urvalet av informanter till delstudien fanns inte möjlighet att eftersträva en 
variation till det studerade fenomenet (Dahlberg m.fl., 2001; Dahlberg m.fl., 2008). 
Urvalskriterier var att de närstående skulle se sig själva som närstående till en patient 
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som varit i ett ACS och vårdades eller vårdats på någon av de två vårdavdelningarna 
där delstudierna genomfördes, besökt patienten vid minst två tillfällen när patienten var 
i ett ACS, samt kunna genomföra en intervju på svenska. Patienterna skulle vara 65 år 
eller äldre och ha vårdats för ett ACS inom de senaste sex månaderna på någon av de 
två vårdavdelningarna där delstudierna genomfördes och inte ha någon 
demenssjukdom. Urvalet av patienter skedde av en erfaren geriatriker (MEJ). 10 
närstående tillfrågades om deltagande i studien och alla 10 tackade ja till deltagande. 
Två hustrur, två män, tre vuxna döttrar och tre vuxna söner i åldrarna 49-88 år. Alla 
informanter bodde i närheten av akutsjukhuset. Inkludering av närstående till delstudien 
pågick under nio månader. 
 
Delstudie III 
Urvalet av patienter skedde av mig och en erfaren geriatriker (MEJ). Urvalskriterier för 
informanterna var att de skulle vara 65 år eller äldre, ha varit i ett ACS enligt DSM-IV 
kriterierna (American Psychiatric Association, 2000) och återfått mental klarhet, 
vårdats på någon av de två vårdavdelningarna, samt kunna delta i en intervju på 
svenska. Patienter med en demensdiagnos exkluderades. 150 patienter screenades varav 
67 patienter uppfyllde urvalskriterierna enligt bedömning av MEJ. Jag tog personlig 
kontakt med dessa patienter. Endast 13 av dessa patienter hade minnen av möten med 
vårdare och närstående när de var i ett ACS. Sju patienter tackade ja till att delta i 
studien, fyra kvinnor och tre män i åldrarna 78-98 år och sex patienter tackade nej. 
Inkludering av patienter till delstudien pågick under 17 månader. 
 
Tabell 2. Beskrivning av informanter delstudie III; kön, ålder, trolig utlösande faktor 
till ACS, samt längden på ACS. 
 
 Kön  Ålder (år) Trolig utlösande 

faktor till ACS 
Längd på 
ACS (dygn) 

Patient 1 Man  78  Hjärnskakning  2 
Patient 2 Kvinna  92 Urinvägsinfektion 

Transitorisk 
ischemisk attack 

2+1 

Patient 3 Kvinna  88 Hjärtsvikt 6 
Patient 4 Kvinna  79 Urinvägsinfektion 

Uttorkning 
3 

Patient 5 Man  89 Pertrokantärfraktur 
Analgetika 

6 

Patient 6 Man  85 Tumörsjukdom 3+7 
Patient 7 Kvinna  98 Hyponatremi  5 
 
Delstudie IV 
Patienter, närstående och vårdare deltog i delstudien. Urvalet av patienter skedde av 
mig och en erfaren geriatriker (MEJ). Samtliga patienter i denna studie genomgick en 
operation på grund av höftfraktur och vårdades på samma avdelning före och efter 
operationen. Patienter som skulle studeras var de som utvecklade ett ACS 
postoperativt. Urvalet av patienter var inte strategiskt, utan patienter som skrevs in på 
vårdavdelningen screenades i förhållande till urvalsskriterierna; att patienterna skulle 
vara 65 år eller äldre, inte vara i ett ACS enligt CAM-kriterierna (Inouye m.fl., 1990) 
vid förfrågan om informerat samtycke före operationen, uppfylla CAM-kriterierna 
(Inouye m.fl., 1990) för ACS efter den ortopediska operationen, samt naturligt tala 
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svenska i mötet med vårdare och närstående. Patienter med en demensdiagnos 
exkluderades. Under datainsamlingsperioden bedömdes 27 patienter  vilka uppfyllde 
urvalskriterierna före den ortopediska operationen. 18 av dessa patienter erhöll muntlig 
och skriftlig information om delstudien. Fjorton patienter, nio kvinnor och fem män, i 
åldrarna 78-97 år, lämnade skriftligt samtyckte till att delta i studien om de uppfyllde 
urvalsskriterierna efter sin operation. Två patienter bedömdes av MEJ uppfylla CAM-
kriterierna (Inouye m.fl., 1990) och DSM-IV kriterierna för ACS (American 
Psychiatric Association, 2000) efter den ortopediska operationen. Patienterna som 
deltog i datainsamlingen lämnade båda samtycke till att deras närstående informerades 
om studien och att de närstående deltog i studien, om de själva önskade.  
 
Då delstudie IV är en fallstudie beskrivs de deltagande patienterna, samt deras 
vårdperiod och perioder av ACS. Två kvinnliga patienter deltog i datainsamlingen. 
Elsa, som är 80 år och sammanboende med sin make. Hon skrivs in på vårdavdelningen 
för en reoperation av en tidigare höftfraktur. På grund av medicinsk behandling fördröjs 
operationen tre dagar. Fjärde vårddygnet opereras Elsa och femte dygnet uppfyller hon 
CAM-kriterierna för ACS (Inouye m.fl., 1990) med hypoaktiva symtom. Symtomen 
fluktuerar i styrka, men Elsa uppfyller CAM-kriterierna i nio dagar. Elsa vårdas först i 
en sjukhussal för två personer och flyttas senare till en sjukhussal för fyra personer. 
Elsas make besöker henne dagligen och samtalar och dricker kaffe med henne. Maken 
deltar i delstudien. Den andra patienten är Lisa, 90 år och änka. Hon inkommer till 
vårdavdelningen efter att ha fallit i bostaden och ådragit sig en höftfraktur. På grund av 
medicinsk behandling fördröjs Lisas operation, men hon opereras på tredje dygnet och 
fjärde dygnet uppfyller hon CAM-kriterierna för ACS (Inouye m.fl., 1990) i cirka 24 
timmar, med hyperaktiva symtom. Därefter är Lisa mentalt klar i tre dygn och 
rehabiliterar sig snabbt. Kontrollröntgen, åttonde dygnet, visar att Lisa måste genomgå 
en ny operation och hon blir åter sängliggande. Tionde vårddygnet blir Lisa mycket 
orolig och uppfyller CAM-kriterierna (Inouye m.fl., 1990) under några timmar, med 
hyperaktiva symtom. Efterföljande dygn opereras Lisa, drabbas ej av postoperativ ACS 
och hon rehabiliterar sig väl och skrivs ut dag 22.  
 
Fyra närstående informerades muntligt om delstudien och en make fick skriftlig 
information och samtyckte till att delta. De övriga tre närstående var på ett kort besök 
hos patienten och tillfrågades inte om deltagande. Vårdare är undersköterskor och 
sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningen och i sin yrkesutövning vårdade de två 
patienterna i ett ACS och tillfrågades om deltagande i samband med sin yrkesutövning. 
Inget urval skedde i förhållande till vårdarnas ålder, yrke eller tjänstgöringstid. Totalt 
deltog 28 vårdare i delstudien, varav sju sjuksköterskor, 21 undersköterskor, samt tre 
sjuksköterskestudenter och en undersköterskestudent. Sex av vårdarna arbetade nattetid 
och fyra vårdare deltog i båda datainsamlingarna. Inkludering av patienter till 
delstudien pågick under fyra månader. 
 
6.2.5 Genomförande av datainsamling delstudie I-IV 
Delstudie I 
Vårdarna tillfrågades muntligen om deltagande i studien och erhöll samtidigt skriftlig 
information. En vecka senare kontaktades vederbörande vårdare för ställningstagande 
till deltagande i studien. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på vårdavdelningen 
och var mellan 60-90 minuter. Intervjuerna var ostrukturerade med syfte att vårdarna 
skulle reflektera över och beskriva erfarenheter av det studerade fenomenet. 
Inledningsvis fördes en kort dialog om ACS för att leda in vårdarnas tankar mot 
fenomenet och enas om vilket begrepp vårdarna ville använda för patienter i ett ACS. 
Sedan ställdes frågan ”Kan du beskriva ett möte som du har varit med om med en 
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patient i ett ACS på den här vårdavdelningen” och därefter ombads vårdaren att 
beskriva ett eller flera möten, där jag ställde uppföljande frågor, så som ”Hur menar 
du?” och ”Kan du vara snäll och beskriva mer?” för att få rikliga beskrivningar av 
fenomenet. Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant inför analysarbetet.  
 
Delstudie II 
Närstående kontaktades personligen eller per telefon och informerades om delstudien 
och om de samtyckte gavs skriftlig information. Efter cirka en vecka kontaktades de för 
ställningstagande till deltagande i studien. Önskade den närstående delta i delstudien 
bestämdes i samråd tid och plats för intervjun. Intervjuerna genomfördes i den 
närståendes bostad (fem), i ett avskilt rum på vårdavdelningen (två), på café (två) och 
på den närståendes arbetsplats (en). Intervjuerna varade 35-90 minuter och var 
ostrukturerade med syfte att de närstående skulle reflektera över och beskriva det 
studerade fenomenet. Inledningsvis fördes en kort dialog om de närståendes 
erfarenheter generellt när patienten var i ett ACS. Därefter ställdes frågan: ”Kan du 
beskriva ett möte du har varit med om med din närstående när denne vårdades och var i 
ett ACS?” Den närstående ombads att beskriva ett eller flera möten, där jag ställde 
uppföljande frågor, så som ”Hur menar du?” och ”Kan du vara snäll och beskriva 
mer?” för att få rikliga beskrivningar av fenomenet. Därefter transkriberades 
intervjuerna ordagrant inför analysarbetet.  
 
Delstudie III 
MEJ ansvarade för urvalet av patienter. För att genomföra urvalet hade hon tillgång 
till patientjournaler och vid behov träffade hon patienterna personligen för en 
medicinsk bedömning. Datainsamlingen till delstudie III genomfördes under samma 
tidsperiod som delstudie II. Patienter som uppfyllde urvalskriterierna informerades 
muntligt på vårdavdelningen eller per telefon om delstudien och om de samtyckte 
gavs skriftlig information. Efter cirka en vecka kontaktades patienterna för 
ställningstagande till deltagande i delstudien. Önskade patienten delta i delstudien 
bestämdes i samråd tid och plats för intervjun, vilka genomfördes en vecka till en 
månad efter att patienterna tillfrisknat från ACS. Intervjuerna varade i 25-65 minuter 
och genomfördes på vårdavdelningen i ett avskilt rum (fem) och i patientens bostad 
(två). Intervjuerna inleddes med ett samtal kring patientens sjukhusvistelse, och deras 
upplever av ACS generellt. Därefter ställdes frågan: ”Kan du berätta om ett möte du 
var med om med en vårdare när du var i ett ACS?” och patienten fick sedan berätta 
om sina upplevelser och uppföljande frågor ställdes för en ökad förståelse. Därefter 
ställdes frågan: ”Kan du berätta om ett möte du var med om med en närstående när du 
var i ett ACS?” och patienten ombads att berätta om sina upplevelser med 
uppföljande frågor. Därefter transkriberades intervjumaterialet ordagrant inför 
analysarbetet.  
 
Delstudie IV 
I samband med att datainsamlingen påbörjades informerades alla vårdare på 
vårdavdelningen om studiens syfte och metod. Vårdare som sedan berördes av 
datainsamlingen i samband med sin arbetsutövning informerades individuellt om 
studien, skriftligt och muntligt. Patienter som lämnat informerat samtycke att delta 
bedömdes efter operation genom kontakt med vårdavdelningen av mig personligen 
eller per telefon fyra gånger per dygn. När jag bedömde att en patient uppfyllde CAM-
kriterierna för ACS (Inouye m.fl., 1990) påbörjades datainsamlingen med en patient i 
taget. Datainsamlingen skedde under pågående möte genom att samtalet mellan 
patienten och närstående och/eller vårdare spelades in på en digital diktafon. Samtidigt 
observerade jag mötet och dikterade detta på en annan digital diktafon. Varje möte 
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dokumenterades i ett observationsprotokoll i vilket angavs tid när mötet inleddes och 
avslutades, plats för mötet, vilka som var närvarande, samt vad som skedde i mötet. 
Efter varje datainsamlingstillfälle skrevs eller dikterades fältanteckningar med 
beskrivning av mötets sammanhang och mina reflektioner kring mötet (Polit m.fl., 
2001,Yin 2003). Observationerna var ostrukturerade i linje med studiens kvalitativa och 
induktiva ansats (Parahoo, 1997; Polit & Beck, 2004). Ofta skedde flera aktiviteter och 
dialoger parallellt i mötet och det var svårt att observera och diktera alla aspekter av 
mötet. Jag fokuserade därför på patienten i observationerna (Parahoo, 1997; Polit & 
Beck, 2004). 
 
Jag strävade efter att vara på vårdavdelningen så mycket som möjligt, dygnet runt, när 
patienten var i ett ACS. Några datainsamlingar genomfördes nattetid, men de flesta 
under dagtid. Inför varje datainsamling skattades patienten av mig enligt CAM-
kriterierna för att säkerställa att patienten var i ett ACS (Inouye m.fl., 1990). 
Datainsamlingarna utfördes på respektive patientrum och oftast var patienterna 
sängliggande och vårdarna och/eller den närstående stod eller satt bredvid sängen. 
Vårdarna utförde olika aktiviteter i mötet till exempel gav läkemedel eller mat till 
patienten. Den närstående satt ofta bredvid patienten och samtalade. Jag strävade efter 
att vara på patientrummet i samband med att datainsamlingen pågick och därefter 
lämna patienten. Totalt genomfördes 31 datainsamlingar, varav 18 med Elsa, och 13 
med Lisa, vilka varierade i längd mellan 1 till 40 minuter, med en medellängd på 15 
minuter. Vid 13 datainsamlingstillfällen var det endast en person (närstående eller 
vårdare ) och patienten närvarande i mötet och vid 18 tillfällen var det två till fem 
personer, (vårdare och ibland den närstående) närvarande under hela eller delar av 
mötet med patienten. Majoriteten av observationerna var icke-deltagarobservationer 
(Merriam, 1988), där jag satt bredvid patientens säng och strävade efter att se mötet, 
men inte vara för nära och påträngande. Vid några tillfällen tilltalade patienten mig 
eller bad om min hjälp när ingen vårdare fanns närvarande och observationen blev då 
en deltagarobservation (Merriam, 1988). 
 

6.3 DATAANALYS 
Delstudie I 
Delstudie I analyserades med en fenomenologisk ansats (Dahlberg m.fl., 2001; 
Dahlberg m.fl., 2008). Fenomenologisk analys består av flera steg och rör sig mellan 
helhet och delar. Inledningsvis läste och lyssnade jag till de transkriberade intervjuerna 
för att skapa mig en förståelse för helheten i innehållet. Därefter delade jag in texten i 
så kallade meningsbärande enheter, delar i texten som anses beskriva olika innebörder 
av det studerade fenomenet. Texten i dessa meningsbärande enheter beskrevs sedan till 
dess innebörd, vilka sammanfördes till tre innebördskategorier, kluster; ’unika 
individers sårbarhet’, ’en rörelse mellan följsamhet och kontroll’ och ’arbetsamt vid 
brist på tillit’. Kluster beskriver variationen i datamaterialet. En beskrivning av klustren 
skrevs ner i en löpande text. Nästa steg i analysen var att abstrahera texten som beskrev 
klustren och se likheter i texten, det som inte varierade, vilket sedan låg till grund för 
formuleringen av fenomenets essens. Essensen skrevs i en löpande text. Genom att 
använda essensbeskrivningen som en helhet formulerade jag konstituenter, vilka 
belyser variationer i essensen, på en lägre abstraktionsnivå. 
 
Delstudie II 
Delstudie II analyserades med en fenomenologisk ansats (Dahlberg m.fl., 2001, 
Dahlberg m.fl., 2008). Analyserna för delstudie I och II genomfördes på liknande sätt. 
De kluster som framkom i analysen var; ’att nå den andre’, ’en ny obegriplig situation’, 
samt ’den obekante bekante personen’.  
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Delstudie III 
Delstudie III analyserades med en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 
2004) och analysenheten (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Graneheim, 
2008) var de transkriberade intervjuerna. Jag läste och lyssnade på datamaterialet 
upprepade gånger för att skapa en känsla av helheten. Text som beskrev det studerade 
fenomenet delades in i meningsenheter, vilka kondenserades till det centrala innehållet 
och därefter abstraherades och kodades till innehåll. Koderna delades in i grupper med 
liknande innehåll, kategorier. Alla koder måste passa in i någon kategori. Koder och 
kategorier är manifesta (Graneheim & Lundman, 2004). Kategorierna abstraherades 
och tolkades. Ur kategorierna tolkades underteman och teman. Underteman binder 
samman innehållet i ett antal kategorier och teman är på en högre abstraktionsnivå än 
underteman. Underteman och teman är latenta (Graneheim & Lundman, 2004; 
Lundman & Graneheim, 2008).  
 
Delstudie IV 
Delstudie IV analyserades med en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 
2004). Analyserna för delstudie III och IV genomfördes på liknande sätt men 
analysenheten (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Graneheim, 2008)  
vid delstudie IV bestod av de transkriberade bandinspelade dialogerna och de 
transkriberade dikterade observationsanteckningar. Texterna synkroniserades 
tidsmässigt i en tabell och analyserades tillsammans. Fältanteckningarna 
transkriberades ordagrant och användes tillsammans med observationsprotokollet som 
ett stöd i analysen för att minnas observationerna. Jag läste och lyssnade på 
datamaterialet upprepade tillfällen för att skapa en känsla av helheten. Denna 
helhetsförståelse skrevs ner och handlade om hur patienten var i två verkligheter, 
deltagarnas olika syften i mötet och om patienten tilläts vara delaktig eller inte. Därefter 
delade jag in datamaterialet avseende den ena patienten i meningsbärande enheter vilka 
kondenserades, abstraherades och kodades (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna, 
diskuterades med två medförfattare och abstraherades därefter ytterligare. Samma 
kodningsprocedur genomfördes med resterande datamaterial. Koderna grupperades till 
innehåll i kategorier. Kategorierna abstraherades och tolkades och jag letade efter röda 
trådar mellan kategorierna, vilka bildade två teman med tre respektive två underteman.  
 

6.4 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Ansökan om etiskt tillstånd för genomförande av respektive delstudie (I-IV) har 
inlämnats till den Regionala etikprövningsnämnden, vilka meddelade att delstudierna 
fick genomföras utan etiskt tillstånd. Regionala etikprövningsnämnden skrev två 
rådgivande yttranden avseende delstudie I-III samt delstudie IV med diarienummer: 
2005-Ö-017 respektive 2007-200, vilka tagits i beaktande vid delstudiernas 
genomförande. Delstudierna godkändes av respektive chefssjuksköterska samt 
klinikchefen på den geriatriska klinik där studierna bedrevs. Avhandlingsarbetet har 
följt de etiska riktlinjer som beskrivs i Helsingforsdeklarationen (World Medical 
Association Declaration of Helsinki, 2004).  
 
Alla vårdare (I, IV), närstående (II, IV) och patienter (III, IV) som informerats om 
respektive delstudier gavs muntlig och skriftlig information om delstudiens och 
avhandlingens övergripande syfte, metod, forskningshuvudman, samt att det var 
frivilligt att delta i studien (World Medical Association Declaration of Helsinki, 2004). 
Inledningsvis vid varje intervju (I-III) och i informationsbrevet gavs information om 
att informanterna kunde avbryta intervjuerna när helst de ville utan att ange orsak. 
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De informanter som valde att delta i respektive delstudie (I-IV) gav ett signerat 
informerat samtycke (World Medical Association Declaration of Helsinki, 2004). 
Informanterna i delstudie IV lämnade ett informerat samtycke, vilket fortlöpte under 
hela datainsamlingsperioden så länge vederbörande samtyckte till detta. Uppföljande 
samtal erbjöds till informanterna i delstudie I-III om informanterna ansågs vara i behov 
av detta eller själva uttryckte ett behov. En informant (delstudie III) önskade svar på 
medicinska frågor som framkom under intervjun och fick ett uppföljande läkarbesök till 
MEJ, en erfaren geriatriker. En informant (delstudie II) ringde upp mig efter några 
månader för ett kortare samtal. När patienterna (IV) återfått mental klarhet hade jag 
flera uppföljande samtal med dem för att försäkra mig om att de förstod att jag varit hos 
dem under deras tillstånd av ACS och att de fortfarande samtyckte till att delta i 
studien. Jag erbjöd även patienterna (IV) att kontakta mig eller någon av mina 
handledare om frågor uppstod. I informationsbrevet (I-IV) fanns telefonnummer och e-
postadresser till mig och två handledare och informanterna ombads ta kontakt vid 
frågor. De patienter som lämnat samtycke pre-operativt (IV), men sedan inte 
insjuknade i ett ACS efter operationen följdes upp av mig med ett eller flera samtal och 
det skriftliga samtycket förstördes. Datamaterialet kodades och namn och platser med 
mera som kan identifiera informanterna (I-IV) fingerades vid transkriberingen. En stark 
konfidentialitet eftersträvades i alla delstudier (I-IV), men betonades i delstudie IV där 
patienterna agerade och talade på ett sätt som var olikt dem. Information om deltagarna, 
samt datamaterialet är inlåst i ett säkerhetsskåp på universitetet, för att säkerställa 
informanternas integritet (World Medical Association Declaration of Helsinki, 2004). 
 
Vid inkludering av patienter till delstudie III och IV samtalade jag med patienter på de 
båda vårdavdelningarna. I delstudie III med syfte att förstå om patienterna hade 
minnesbilder av sitt ACS och i delstudie IV med syfte att informera om att patienterna 
kunde insjukna i ett ACS efter den planerade operationen. I delstudie III tog jag god tid 
på mig i varje möte med patienterna och eftersträvade att vi kunde samtala i avskildhet. 
Jag förde en dialog med patienterna om deras upplevelser av vårdperioden och 
berättade att patienter ibland insjuknar i ett ACS och frågade om patienterna hade några 
erfarenheter av detta. Jag informerade aldrig patienterna om att de varit i ett ACS, med 
vetskap om att alla patienter inte minns sitt ACS (Breitbart m.fl., 2002; Duppils & 
Wikblad, 2007) och att ACS kan vara förenat med känslor av skuld och skam 
(Fagerberg & Jönhagen, 2002). Vid inkluderingen av patienter till delstudie IV träffade 
jag patienter som nyligen inkommit till vårdavdelningen och väntade på en operation. 
Patienterna genomgick förberedelser inför operation och träffade olika vårdare. Jag 
eftersträvade avskildhet och väntade, ofta i flera timmar, med att hitta en tid där jag 
kunde tala i avskildhet med patienten. Med vetskap om att patienten stod inför en 
operation, var jag noggrann med att försäkra mig om att patienten kunde ta emot 
ytterligare information. Efter ett inledande samtal om vad som hänt patienten och hur 
patienten mådde, informerade jag om att de kunde insjukna i ett ACS efter operationen. 
Informanter ska erhålla sann och tillräcklig information om en delstudie (Forsman, 
2004), men jag valde att inte beskriva symtomen på ACS, utan förklarade det som en 
övergående akut förvirring.  
 
Vid datainsamlingen till delstudie III togs hänsyn till att datainsamlingen inte skulle 
vara belastande för informanterna, då de nyligen vårdats eller fortfarande vårdades på 
sjukhus och samtidigt nyligen upplevt ett ACS (Hancock m.fl., 2003). Jag försäkrade 
mig om att patienterna (III) orkade med att bli intervjuade och eftersträvade en stor 
följsamhet gentemot patienten. Ibland undvek jag därför att ställa följdfrågor, utan 
försökte visa att jag lyssnade om patienten ville berätta mer om sina upplevelser. 



 

28 

Inför varje observation informerades närstående och vårdare (IV) om valfrihet att avstå 
från att dennes och patientens samtal bandinspelades, eller att avstå från att 
datainsamling skedde vid det specifika mötet, eller delar av mötet. Då patienterna inte 
tillfrågades om samtycke inför varje enskild observation (IV) var jag därför lyhörd för 
tecken på att patienterna uttryckte oro eller obehag av min närvaro. Diktafonen som 
spelade in dialogen i mötet placerades så att den inte var i patientens blickfång, vilket 
enligt Forsman (2004) kan medföra frågor och oro hos patienten. 
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7 RESULTAT 
Resultatet från delstudie I och II redovisas utifrån fenomenets generella struktur med 
en inledande essensbeskrivning och efterföljande konstituenter. Resultatet från 
delstudie III och IV redovisas med de tematiska rubrikerna där respektive temas 
underteman har skrivits ihop till en sammanhängande text.  
 

7.1 DELSTUDIE I- VÅRDARES ERFARENHETER AV MÖTET MED 

ÄLDRE PATIENTER I ETT ACS 

Vårdarna erfar mötet med patienten i ett ACS som mötet med en obekant person vars 
beteende och ord är oförutsägbara. I mötet erfar vårdarna svårigheter att förstå, känna 
tillit till och få kontakt med patienten. När vårdarna inte förstår vad patienten uttrycker, 
lyssnar de till patientens ord, ser dennes handling och överväger med sig själva vad 
patienten ger uttryck för. Vårdarna söker svaren hos sig själva, om de uttryckt samma 
ord eller handlat som patienten, samt i erfarenheter av möten med andra patienter. I 
mötet erfar vårdarna ett sökande efter närhet med patienten, men håller samtidigt ett 
avstånd till patienten. Innebörden av att söka patientens närhet är ett upprepat sökande 
efter kontakt på det vårdarna erfar är patientens villkor. När vårdarna erfar att 
omständigheterna kräver kontroll över mötet, erfar de att de styr patienten mot ett 
förutbestämt mål. I styrandet över patienten manipulerar vårdarna medvetet patienten. 
Beslutet att ta kontroll över mötet fattas av vårdarna och sker i stundens ingivelse, 
ibland mot vårdarnas egen övertygelse. I mötet kan vårdarna styra över sitt handlande, 
men inte över de känslor som mötet väcker och vårdarna rättfärdigar sitt handlande 
efter egen inre överläggning. Vårdarna erfar mötet med patienten arbetsamt när deras 
viljor skiljer sig åt och patienten inte vill samarbeta eller uttrycker misstro gentemot 
vårdarna.  
 
Innebörden av vårdares erfarenheter av mötet beskrivs ytterligare i tre konstituenter; 
’Det oförutsägbara mötet’, ’att ständigt vara på sin vakt’ och ’att använda sig själv som 
ett redskap’. 
 
Det oförutsägbara mötet 
Mötet erfars oförutsägbart av vårdarna då patienten i mötet snabbt pendlar mellan olika 
känsloyttringar och vårdarna erfar svårigheter att i förväg kunna se utgången av ett 
möte och erfar rädsla. Patienter som är lugna kan plötsligt ändra sinnesstämning och bli 
aggressiva och våldsamma. Vårdarna vet inte hur lång tid ett möte kommer att ta, vad 
som kommer ske och när i ett möte de ställs inför att fatta snabba beslut. Vårdarna erfar 
mötet oförutsägbart när de inte når fram till patienten och när patientens agerande i 
mötet inte stämmer med det vårdarna erfar i situationen. Vårdarna strävar efter kontroll 
i mötet.  
 
Att ständigt vara på sin vakt  
Vårdarna erfar att de ständigt är på sin vakt i mötet, beredda på att snabbt besluta om de 
ska vara följsamma eller styrande gentemot patienten. Patienten ändrar snabbt beteende 
och vårdarna erfar sig sällan kunna lita på patienten och dennes handlande, samtidigt 
som de har ansvar för patientens välbefinnande och integritet. Vårdarna tvivlar på sitt 
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eget omdöme i mötet och ifrågasätter hur stort ansvar de rimligtvis förväntas ta. 
Innebörden är att vårdarna rättfärdigar sitt handlande i mötet med patienten. I mötet 
erfar vårdarna att de har ansvar för sitt eget, övriga patienters och kollegors 
välbefinnande. Vårdarna erfar känslor av otillräcklighet, skuld och rädsla för att bli 
missförstådda av patienten när denne tillfrisknat från det akuta förvirringstillståndet.  
 

Att använda sig själv som ett redskap  
Vårdarna är sitt eget unika redskap i mötet för att nå fram till, förstå och skapa kontakt 
med patienten. Redskapet baseras på erfarenheter av tidigare möten med patienten eller 
på att vårdarna söker i sig själva efter ett sätt att nå fram till patienten. Innebörden av att 
använda sig själv som ett redskap är att vårdarna strävar efter att mötet ska ske på det 
vårdarna erfar är patientens villkor, med patientens bästa i åtanke. När vårdarna 
använder ett redskap och erfar kontakt med och bekräftelse av patienten erfar de ett 
välbefinnande. När vårdarna erfar att redskapet inte fungerar, när vårdarna inte når fram 
till patienten, byter de redskap eller väljer att avsluta mötet. Vårdarna söker svaren hos 
sig själva till varför redskapet inte fungerade och mötet misslyckades. Vårdarna erfar 
sig sårbara, självutlämnande och tillfreds när de agerar som redskap.  
 

7.2 DELSTUDIE II - NÄRSTÅENDES LEVDA ERFARENHET AV MÖTET 

MED PERSONER I ETT ACS 

De närstående erfar mötet med den äldre personen i ett ACS som mötet med en välkänd 
person som snabbt förändrats och blivit främmande. I mötet erfar de närstående att de 
inte delar verklighet med den äldre och försöker förstå dennes verklighet. Innebörden är 
att de närstående i mötet försöker nå fram till en främmande person som erfar en annan 
verklighet. Något som väcker känslor av osäkerhet och begränsning hos de närstående. 
Den äldre personen har snabbt blivit främmande och samtidigt urskiljer de närstående 
vissa välkända drag. De närstående försöker skilja det välkända från det främmande hos 
den äldre och förstå orsaken till det akuta förvirringstillståndet och den äldres beteende. 
De närstående värderar trovärdigheten hos den äldre personen genom att jämföra 
dennes ord och uttryck med den äldres ”normala” beteende. De närstående erfar att 
deras egen kunskap, omdöme och förmåga är avgörande för att förstå situationen, den 
äldres verklighet och skapa kontakt med den äldre. I varje nytt möte med den äldre står 
de närstående inför en ny situation och i varje möte erfar de närstående osäkerhet, sorg 
och utsatthet. De närståendes erfar förlust av en omtyckt och välkänd person, så som 
den äldre var före det akuta förvirringstillståndet och som de närstående inte vet om de 
får möta igen. 
 
Innebörden av närståendes erfarenheter av mötet beskrivs ytterligare i sex 
konstituenter; ’förändringen hos den andre’, ’snabba och oväntade förändringar’, 
’erfara osäkerhet i mötet’, ’tillit eller misstro till den andre’, ’erfara förlust’, samt 
’erfara  utsatthet’. 
 
Förändringen hos den andre 
I mötet erfar de närstående att den äldre personen beter sig annorlunda och främmande, 
den äldres berättelser stämmer inte med vad denne vanligtvis brukar berätta och den 
äldre erfars förändrad utseendemässigt. I mötet söker de närstående efter kontakt med 
det välkända hos den äldre och försöker förstå det främmande. De närstående försöker 
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få den äldre att handla bekant i mötet, genom att till exempel få den äldre personen som 
är inåtvänd och tyst att tala. Innebörden av den äldres snabba förändring är att de 
närstående erfar mötet skrämmande och overkligt. 
 
Snabba och oväntade förändringar 
De närstående erfar mötet med den äldre som att denne förändras snabbt och oväntat, 
från den ena stunden till den andra pendlar den äldre mellan att vara en välkänd person 
till att bli främmande för de närstående. De närstående erfar svårigheter att förstå vad 
som sker med den äldre och hur de ska agera i mötet.  
 
Erfara osäkerhet i mötet 
Innebörden av osäkerhet är att de närstående inte vet hur de ska nå fram till den äldre, 
om de ska hålla med, ifrågasätta eller argumentera med denne. De närstående söker 
svaren i sig själva och erfar sig begränsade av sitt omdöme och sin kunskap. De 
närstående erfar en osäkerhet hur den äldre erfar mötet och hur denne ska reagera på de 
närståendes ord och handling. Samtidigt som de närstående vill nå fram till och få 
kontakt med den äldre erfar de en osäkerhet i vem de möter, den välkände eller 
främmande personen.  
 
Tillit eller misstro till den andre 
I mötet erfar de närstående blandade känslor av tillit och misstro gentemot den äldre 
personen och att den äldre i sin tur inte förstår och misstror de närstående. De 
närstående försöker förstå och förklara den äldres ord och handling både gentemot sig 
själva och gentemot den äldre och erfar osäkerhet, sorg och ilska i mötet.  
 
Erfara förlust 
De närstående erfar den äldres förändrade beteende och förlusten av kontakt med den 
äldre som en förlust av en välkänd person. I mötet saknar de närstående vetskap om hur 
länge den äldre ska vara akut förvirrad och erfar känslor av rädsla, sorg och osäkerhet. 
Samtidigt erfar de närstående hopp när den äldre erfars bekant. De närstående vet inte 
om de någonsin kommer att återfå kontakten med den äldre personen och erfar rädsla 
att förlora denne.  
 
Erfara utsatthet 
I mötet erfar de närstående sig utlämnade åt sin egen kunskap när och om de ska lita på 
den äldre, hur de ska agera i mötet och hur de ska hantera sina känslor. De närstående 
försöker handla, ibland mot sin egen vilja, utifrån vad de bedömer är det bästa för den 
äldre och erfar sig utlämnade att själva fatta beslut om sitt handlande. De närstående 
erfar ensamhet och frustration i mötet, vilket erfars svårt och arbetsamt. 
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7.3 DELSTUDIE III - ÄLDRE PATIENTER I ETT ACS UPPLEVELSER 

AV MÖTET MED VÅRDARE OCH NÄRSTÅENDE 

Att vara ensam med sin verklighet 
Patienterna upplever att deras uppfattning av verkligheten blir ifrågasatt och misstrodd i 
mötet med närstående och vårdare. Patienterna vet vad de upplever, men tvivlar på sig 
själva, sina upplevelser och vilka upplevelser som hör till vilken verklighet. Utifrån den 
andres reaktion i mötet värderar patienterna trovärdigheten i sina upplevelser. Den 
akuta förvirringen synliggörs i mötet vilket innebär att patienterna upplever mötet som 
utsatt och ojämnlikt. Patienterna upplever att de inte kan kontrollera sin akuta 
förvirring, men berättar att de ibland kontrollerar sitt agerande i mötet. När patienterna 
upplever brist på tillit och förståelse i mötet väljer de att hålla ett avstånd till den andre, 
att bara svara på frågor, men inte själva ta initiativ till att prata. I mötet med vårdare och 
närstående upplever patienterna ett utanförskap då de känner sig ensamma med sina 
upplevelser av att vara i olika verkligheter. Detta innebär att patienterna är ensamma 
med sin egen sanning. Patienterna upplever svårigheter att förstå sammanhanget i mötet 
och orsaken till det som sker då de upplever att information om vad som sker i mötet 
undanhålls dem. Utanförskapet upplevs även i hallucinationer, när patienterna beskriver 
sig inte bli igenkända eller kunna kommunicera med de personer de möter i 
hallucinationerna. 
 
Att försöka förstå 
I mötet med vårdare och närstående söker patienterna efter förklaringar och orsaker till 
det som sker genom att tolka den andres agerande och genom att söka svaren hos sig 
själva. Patienterna skuldbelägger sig själva och förklarar situationen med att de är 
dumma, har begått något fel, är elaka eller har det för bra. När patienterna upplever att 
de inte får svar på sina frågor väcks känslor av osäkerhet och instängdhet hos dem. 
Patienterna upplever att tidsuppfattningen och minnet är annorlunda och de upplever att 
det tar tid att förstå vem de möter och vad den personen vill. Detta innebär att en 
välkänd person kan upplevas som en obekant person i början av ett möte. Patienterna 
beskriver att deras sinnen ofta är nedsatta och att de använder de sinnen de förmår 
använda för att förstå vem de möter.  
 
Att uppleva sig delaktig i mötet 
I mötet med vårdare och närstående upplever patienterna sig bekräftade och ett 
ömsesidigt samförstånd i form av känslor eller uttryckt i ord. Den ömsesidiga 
förståelsen innebär att patienterna upplever att den andre tror på deras verklighet och att 
de bemöts som unika individer. Patienterna upplever att glädje, ömsesidiga skratt och 
upplevelser av att bli omhändertagen minskar känslan av att vara akut förvirrad. 
Patienterna upplever trygghet i mötet när vårdare och närstående förstår, stödjer och 
visar tillit till dem, även när patienterna inte vet vem de möter. Att ha kunskap om vad 
som sker och vad som planeras i mötet upplevs som en trygghet för patienterna. I 
hallucinationer upplever patienterna stöd, glädje och tröst i möten med sina närstående, 
både levande och avlidna. Patienterna har ibland svårigheter att bekräfta sina 
upplevelser av stöd, då de inte har möjlighet att styra över sitt agerande eller är 
orkeslösa. 
 
 



 

  33 

7.4 DELSTUDIE IV – MÖTET MED VÅRDARE OCH NÄRSTÅENDE UR 

PATIENTER MED ACS PERSPEKTIV 

Att vara utlämnad åt andra  
Patienterna är utlämnade åt den andre i mötet för att försöka göra sig förstådda. 
Pendlingarna mellan de olika verkligheterna sker snabbt och det är lätt att patienterna 
missförstås när de beskriver sin verklighet och vad de önskar svar på och vill ha hjälp 
med. I mötet försöker patienterna skapa sig en förståelse av situationen och orientera 
sig i tid och rum genom att ställa frågor till den andre. När flera handlingar och dialoger 
med olika fokus sker parallellt i mötet är patienterna utlämnade till att försöka förstå 
vad som sker. I sitt sökande efter svar blir patienterna ibland tillrättavisade, eller 
bemötta av skratt eller tystnad. Patienterna försöker i sin tur att tillrättavisa den andre 
om att deras verklighet och upplevelser är sanna och trovärdiga. I mötet söker 
patienterna svar genom den andre, men också inom sig själva för att få svar på det de 
inte förstår. Patienterna ber om hjälp utifrån deras verklighet och vårdarna och 
närstående avgör rimligheten i deras önskan. När patienterna ber om hjälp kan hjälpen 
nekas, patienterna ombeds vänta, vårdarna eller närstående spelar med i patienternas 
önskan utan att egentligen bejaka den, eller förfrågan om hjälp bejakas. När patienterna 
upplever att deras önskan bekräftats väcks en förväntan hos patienterna. Om 
patienternas önskan om hjälp inte infrias väcks känslor av svek hos patienterna. När 
patienterna ständigt möter nya personer och ber olika vårdare om hjälp med samma 
sak, men får upprepat till svar av de olika vårdarna att vänta väcks känslor av rastlöshet 
och otålighet hos patienterna. Patienterna vänder sig också till närstående för att söka 
hjälp och stöd, men i en ny situation kan det vara svårt för närstående att hjälpa till.  
 
Att uppleva olika verkligheter och ha olika fokus i mötet 
Olika uppfattningar om verkligheten hos patienterna, vårdarna och närstående väcker 
lätt missförstånd i tid, rum och fokus i mötet. Patienterna beskriver sina känslor och 
uppfattningar utifrån sin verklighet och det uppstår ofta skilda åsikter och ett 
ömsesidigt ifrågasättande av den andre i mötet. Olika uppfattningar om verkligheten 
leder ibland till att vårdarna eller närstående inte kan ge patienterna den hjälp de 
önskar. Patienternas snabba pendlingar i det akuta förvirringstillståndet försvårar för 
vårdarna och närstående att följa med och förstå patienten från ena stunden till den 
andra. I mötet finns en ömsesidig rörelse mellan patienterna och den andre i mötet, 
vilken går mellan följsamhet, lirkande samt trugande till kroppsligt och verbalt styrande 
gentemot varandra. Följsamheten är ibland ömsesidig i mötet, så som artighet. 
Patienterna styr mötet när vårdarna och närstående anpassar sig till patienterna genom 
att hålla med patienterna, låta bli att konfrontera patienterna och anpassar sig till 
patienternas takt. Patienternas uttryckta ilska får också vårdarna att skynda sig. I mötet 
förmedlar patienterna ibland dubbla budskap och är följsamma och styrande samtidigt, 
genom att till exempel lyda vårdarnas uppmaning, men kämpa emot med kroppen 
genom att blunda, skrika, gråta eller hålla fast sig. Styrandet från vårdarnas sida sker i 
form av tillrättavisning av patienterna, att vårdarna fortsätter sina handlingar trots att 
patienterna säger ifrån eller tar över patienternas handling. När patienternas rop på hjälp 
och förståelse uppmärksammas och patienterna bekräftas skapas en grund för 
ömsesidig förståelse i mötet, men lika snabbt återgår mötet till att bli forum för 
missförstånd och olika fokus.  
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7.5 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Mötet ändrar snabbt och oväntat karaktär och aktörerna i mötet ställs hela tiden inför 
nya situationer där de måste fatta nya beslut. Denna uppdelning, fragmentering av 
mötet, sker i olika dimensioner. Patienterna pendlar mellan olika verkligheter som rör 
sig över tid och rum. Samtidigt pendlar patienterna mellan olika känsloyttringar och 
olika fokus och försöker göra sig förstådda, förstå vad som sker och få hjälp i mötet. I 
sina försök att få sina önskningar infriade pendlar patienterna mellan upplevelser av 
förväntan och svek i mötet. Vårdarna söker upprepat efter kontakt med patienten i 
mötet utan att veta om eller när de ska lyckas. Samtidigt ställs de inför att mötet 
ständigt ändrar karaktär där de får fatta snabba beslut om hur de ska handla utifrån sitt 
ansvar för patienten. För närstående innebär mötet en ny och främmande situation där 
de pendlar mellan att ena ögonblicket känna igen den äldre för att i nästa ögonblick 
återigen möta en främmande person. Närstående pendlar mellan att uppleva tillit och 
misstro till den äldre i mötet och mellan upplevelser av hopp och förlust. I mötet 
pendlar patienterna, vårdarna och närstående mellan olika känslor och fokus och mötet 
fortgår likt ett ögonblick i sänder, för att därefter byta karaktär. Aktörerna i mötet 
hamnar lätt i otakt av dessa pendlingar mellan känslor, tid, rum och fokus, men ett 
ögonblick i sänder upplever de att de når fram till varandra för att därefter åter hamna i 
otakt.  
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8 DISKUSSION 
Resultaten är analyserade till innebörd (I, II) och till tolkat innehåll (III, IV) vilka 
diskuteras utan åtskillnad. 
 

8.1 RESULTATDISKUSSION 

I mötet beskriver informanterna likartade upplevelser, vilka visar sig från deras olika 
perspektiv, som vårdare (I, IV), närstående (II, IV) och patient (III, IV). Informanterna 
(I-IV) upplever sig utlämnade i mötet och erfar svårigheter att förstå den andre. 
Samtidigt upplever informanterna (I-IV) en vilja att förstå och nå fram till den andre 
och pendlar mellan att uppleva misstro och tillit i mötet. Mötet upplevs arbetsamt och 
är fyllt av hinder för informanterna att ta sig över för att nå varandra och uppleva ett 
samförstånd, vilket sker ett ögonblick i sänder. Mötet kan förstås i sin helhet och i 
delar, där delarna av mötet är sammanflätade med varandra. De delar av mötet som 
framträder i resultaten och diskuteras ska förstås utifrån denna sammanflätning samt att 
mötet i sin helhet utgör delarnas bakgrund.  
  
8.1.1 Bristande tillit gentemot den andre i mötet 

Informanterna (I-IV) upplever ofta en bristande tillit gentemot den andre i mötet. 
Vårdarna (I) och närstående (II) uttrycker svårigheter att lita på patienten när de erfar 
patienten som en obekant person och när de söker efter något bekant hos patienten att 
känna tillit till. I varje möte mellan människor finns en naturlig tillit till den andre, 
bekant som obekant, som naturligt infinner sig (Lögstrup, 1971). För att den naturliga 
tilliten inte ska infinna sig i ett möte måste den ha föregåtts av svek vilken i sin tur 
väcker misstro (Lögstrup, 1971). Utifrån Lögstrups (1971) tankar om tillit kan 
resultaten förstås som att något hos patienten väcker känslor av svek hos vårdarna och 
närstående. Känsla av svek kan förstås som vårdarnas och närståendes svårigheter att 
förstå och nå fram till patienten (I, II, IV).  
 
Patienterna i sin tur pendlar mellan känslor av misstro och tillit i mötet med vårdare och 
närstående (III, IV). När patienten ber om något och förväntar sig respons av den andre 
är patienten utlämnad, redan innan den andre besvarat patienten. Lögstrup (1971) 
beskriver att en människa i mötet är i den andres händer. Om svaret eller hjälpen inte 
infinner sig väcks känslor av svek och förtvivlan hos patienten, vilka kan förstås som 
misstro gentemot den andre som inte infriar sina löften (Lögstrup, 1971; Peplau, 1989). 
Tvärtemot vårdarna (I) och närstående (II) uttrycker patienterna (III, IV) upplevelser 
av tillit till obekanta personer när deras önskningar uppfylls och de bekräftas som unika 
individer. Tilliten till den andre ses i dessa fall som starkare än vetskapen om individen 
i mötet. Utifrån Lögstrups (1971) beskrivning av tillit och misstro kan detta förstås som 
att vårdarna i dessa fall inte har väckt känslor av svek hos patienten. I det akuta 
förvirringstillståndet upplever patienterna att deras sinnen är vidöppna (Fagerberg & 
Jönhagen, 2002) och de är lyhörda för vårdarnas reaktioner (Andersson m.fl., 2002b). 
Detta i kombination med att patienternas tillit kan svikas redan innan deras önskan 
besvarats visar hur skör tilliten är i mötet. En annan aspekt som kan påverka 
patienternas tillit till den andre är när flera personer samtidigt är närvarande i mötet och 



 

36 

har olika fokus, både i ord och handling (IV). Detta understryker vikten av kontinuitet i 
vilka som möter patienterna (Lou & Dai, 2002; Brajtman m.fl, 2006). 
 

Närstående representerar det välkända för patienten och kan förmedla trygghet och 
säkerhet i mötet (Gleason, 2003). Samtidigt är närstående känslomässigt engagerade 
och brottas med det obekanta hos patienten och pendlar mellan misstro och tillit 
gentemot denne och kan erfara en osäkerhet i hur de ska agera och vad de ska säga i 
mötet med patienten (II). Tilliten mellan närstående och patienten kan skadas om 
vårdarna ber närstående om hjälp med något i mötet med patienten och närstående 
tvingas styra över patienten. Detta kan ge känslomässiga konsekvenser hos närstående 
och patienter i stunden, men även på längre sikt. Närståendes upplevelser av mötet med 
patienten är därmed viktigt att ta hänsyn till om närstående uppmuntras att vara hos 
patienterna, något som ofta föreslås i litteratur om ACS (Rummans m.fl., 1995; Conn & 
Lieff, 2001; Segatore & Adams, 2001; Gleason, 2003).  
 
Resultaten visar att tilliten till den andre och att bli sedd som unik individ, bli förstådd 
och få sina önskningar uppfyllda är centralt för patienterna i mötet (III, IV). 
Validering, det vill säga bekräftelse (Feil, 1993), och verklighetsorientering (Holden & 
Woods, 1982) kan förstås som val av redskap för vårdare och närstående i mötet med 
patienten. Verklighetsorientering (Holden & Woods, 1982) kan dock ifrågasättas 
utifrån ett livsvärldsperspektiv (Husserl 1970; Dahlberg m.fl., 2008) där den som 
verklighetsorienterar gör det utifrån sin livsvärld med lite hänsyn tagen till vad 
patienten upplever. Rogers & Gibson (2002) fann ett samband mellan 
verklighetsorientering och ökad aggressivitet hos patienter med ACS. Samtidigt kan 
validering (Feil, 1993) av den andres livsvärld, när den är svår att förstå, upplevas 
problematiskt, men beskrivs av Meredith (1998), Fagerberg & Jönhagen (2002) och 
Andersson m.fl. (2003) som ett sätt att kommunicera med patienter i ett ACS. Utifrån 
delstudie IV och Andersson m.fl. (2002b) söker patienter i ett ACS efter förståelse och 
mening. Patienterna (III) beskrev en trygghet i att ha kunskap om vad som sker och 
vad som planeras i mötet. Grunden för tillit i mötet kan skapas genom att vårdare och 
närstående strävar efter att tillmötesgå patienten i dennes sökande efter svar. Genom att 
utgå från ett patientperspektiv (Dahlberg m.fl., 2003) i mötet kan vårdare och 
närstående pendla mellan validering och verklighetsorientering utifrån deras 
bedömning av mötet (Andersson m.fl., 2003). 
 
8.1.2 Den andres trovärdighet ifrågasätts i mötet 

I mötet sker ett ömsesidigt ifrågasättande av den andres ord och handling (I-IV), vilket 
kan förstås som en avsaknad av naturlig tillit i mötet (Lögstrup, 1971). Patienterna (III, 
IV) uttrycker sig utifrån sin verklighet i det akuta förvirringstillståndet och vårdarna 
och närstående ifrågasätter rimligheten i patientens ord och handling. Att bli ifrågasatt 
upplever patienterna som ett utanförskap (III) och som att förringas (Andersson m.fl., 
1993). I mötet blir patienternas akuta förvirring synlig och patienterna är utlämnade åt 
vårdare och närstående för att bli förstådda, förstå och få hjälp (III, IV). Samtidigt har 
patienterna ibland en förmåga att hålla ett avstånd till den andre och avstå kontakt, eller 
försvara sig och sina rättigheter (III) och i sin tur ifrågasätta närstående och vårdares 
ord och handling (III, IV). Närstående strävar efter att patienten ska uppträda bekant i 
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mötet och värderar trovärdigheten hos patienten genom att jämföra dennes ord och 
uttryck med dennes ”normala” beteende (II).  
 
Ifrågasättande av den andres trovärdighet kan förstås som att det uppstår en maktkamp i 
mötet om vems verklighet som är den sanna, vem som har rätt och vilka handlingar 
som ska utföras (IV). Maktrelationer beskrivs av Foucault (1980) som en rörelse 
mellan den som utövar makten och den som gör motstånd, där varje maktutövande 
skapar nya möjligheter till motstånd. I mötet finns en ömsesidighet i maktrelationen 
vilken framträder i delstudie IV, där patienten och vårdarna och/eller närstående rör sig 
mellan att vara följsamma eller styrande gentemot varandra, både kroppsligt och 
verbalt. Maktrelationerna i mötet kan även förstås utifrån rädsla hos informanterna (I, 
II), där vårdarna beskriver en rädsla i att inte veta om eller när de står inför hot eller 
våld när patienten oväntat blir aggressiv eller våldsam (I). Vårdares rädsla att utsättas 
för fysiskt och verbalt våld från patienter i ett ACS beskrivs i en studie av Rogers & 
Gibson (2002). Ett sätt för vårdarna att kontrollera det oförutsägbara i mötet är att styra 
över patienterna (I). Detta kan förstås som att vårdarna genom att styra över patienten, 
minskar det oförutsägbara och därigenom kan minska sin rädsla (I). Vårdares 
upplevelser av mötet med våldsamma patienter inom psykiatrin innebär att när rädslan 
är svårhanterlig så blir vårdarna mer styrande över patienterna (Carlsson, 2003). I 
studier om vårdares upplevelser av att bli utsatta för våld (Sandvide m.fl., 2004; 
Lundström m.fl., 2007) väckte patientens våld en rädsla som bestod av osäkerhet och 
rädsla för att tappa kontrollen hos vårdarna (Lundström m.fl., 2007). Vårdarna 
uppfattade att ömsesidigt missförstånd mellan dem och patienten kunde vara en orsak 
till våld från patientens sida (Sandvide m.fl., 2004). Detta ömsesidiga missförstånd 
mellan informanterna beskrivs i delstudie IV som återkommande. Närstående (II) 
uttrycker också rädsla i mötet för det okända hos patienten och de snabba förändringar 
som sker mellan det välkända och obekanta. Det uppstår ofta verbala missförstånd 
mellan patienten och närstående i mötet (IV), där närstående ibland är följsamma mot 
patienten och ibland tillrättavisar denne. 
 
Vårdarnas (I) ifrågasättande av patientens trovärdighet och styrande över patienten i 
mötet kan ses som en paternalistisk handling som utförs med en önskan att göra gott, 
som att hindra en patient från att skada sig (Birkler, 2007). Vårdare beskriver en svår 
balansgång mellan patientens integritet och vårdarnas ansvar för patienter i ett ACS 
(Andersson m.fl., 2003). Vårdarna (I) upplever sig ha ett stort, ibland orimligt stort 
ansvar för patienten och vårdarna (I) och närstående (II) beskriver svårigheter att nå 
fram till patienten i mötet. Lévinas (1990) beskriver att människan har ett inneboende 
ansvar för den andre, utan att förvänta sig något tillbaka. Vårdarna har ansvar för 
patientens hälsa och välbefinnande (I), men både vårdare och närstående har ett 
medmänskligt ansvar för patienten som människor. Den andres ansikte uppmanar oss 
att ta ansvar för denne (Lévinas, 1990). Ifrågasättandet av patienten kan vara ett 
ifrågasättande av dennes ”nya ansikte” vilket ofta upplevs främmande och väcker 
känslor av rädsla och osäkerhet hos vårdarna (I) och närstående (II). Vårdarna (I, IV) 
och närstående (II, IV) kanske inte har förmåga att se patientens nya ansikte, utan letar 
efter det bekanta hos patienten. Detta kan innebära en risk att patienten objektifieras av 
vårdare och närstående, vilket sker när en person studeras för att förstås istället för att 
mötas som denne är (Lévinas, 1990), 
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När vårdarna (I) tvingas styra över patienterna kan detta samtidigt förstås som en 
utsatthet hos vårdarna där patienterna i sin tur styr över vårdarna. Kunz (1998) liknar 
detta vid en paradox mellan den som utövar makt och den som är i underläge i ett 
maktförhållande. I vårdarnas ansvar för patienterna finns en skyldighet att upprätthålla 
den rättighet som de fråntagit patienterna (Birkler, 2007) och både vårdarna (I) och 
närstående (II) beskriver att de ibland handlar mot sin egen övertygelse i mötet för att 
värna om patienten. Vårdarna bör invänta patientens fullmakt att handla i mötet 
(Rundqvist, 2004), men patientens snabba pendlingar mellan fokus och känsloyttringar 
kräver snabba beslut av vårdarna där flexibilitet inte alltid är möjlig i förhållande till 
vårdarnas ansvar för patienten. Ifrågasättandet av varandras verklighet är ömsesidig (I-
IV), men i ett möte mellan en vårdare och patient har vårdaren alltid mer makt än 
patienten och ett ansvar för patienten (Kasén, 2002). Att ifrågasätta den andres 
erfarenheter och livsvärld i mötet (I-IV) kan förstås som att ifrågasätta dennes sanning 
och därmed ta sig rätten att äga sanningen. Etik uppstår i mötet med den andres 
livsvärld och det etiska kravet (Lögstrup, 1971) tar sin utgångspunkt i den aktuella 
situationen och personen (Bengtsson, 1990; Dahlberg m.fl., 2003). I det etiska kravet 
ber patienterna om förståelse. I mötet med patienter i ett ACS är vårdarna begränsade 
att uppfylla patienternas önskan på grund av olika uppfattningar av verkligheten och sitt 
ansvar (I). När vårdarna strävar efter att gå det etiska kravet tillmötes, men misslyckas 
medför det en risk för moralisk stress (Lützén m.fl., 2003) hos vårdarna. Att eftersträva 
jämlikhet och ömsesidighet i mötet med patienter i ett ACS, för att skapa en grund för 
ett ”Jag-Du” möte (Snellman, 2001), innebär att patienternas trovärdighet inte 
ifrågasätts. Detta förstås utifrån mötet mellan en kognitivt intakt patient och vårdare. 
Detta ställer näst intill orimliga krav på vårdarnas förmåga att hantera både sin rädsla i 
det oförutsägbara i mötet (I) och samtidigt ta sitt ansvar för patientens välbefinnande. 
Att gå patienten tillmötes i det etiska kravet (Lögstrup, 1971) kräver även att vårdare 
och närstående förstår patienten, vilket de (I, II) upplever svårigheter med. Patienterna 
(III) beskriver dock att de ibland upplevde sig bekräftade och sedda som unika 
individer, vilket är det förhållningssätt som förespråkas med ett patientperspektiv 
(Dahlberg m.fl., 2003). Att bli sedd som en unik individ kan förstås som att bli sedd i 
sin helhet till kropp, själ och ande (Eriksson, 2001; Arman & Rehnsfeldt, 2006). 
 
8.1.3 Svårigheter att förstå den andre i mötet  

I mötet upplever informanterna en svårighet att förstå vad som sker och förstå personen 
de möter, samtidigt finns oftast en önskan om att förstå och nå varandra (I-IV). 
Informanternas (I-IV) svårigheter att förstå varandra i mötet kan förstås som att de är 
begränsade av patientens snabba pendlingar mellan den normala verkligheten och 
verkligheten i ACS (Fagerberg & Jönhagen, 2002; Duppils & Wikblad, 2007), 
informanternas olika fokus i mötet (IV), patienternas svårigheter att förmedla sina 
upplevelser (III, IV), samt de känslor som mötet väcker hos informanterna (I-IV).  
Vårdarna (I) och närstående (II) beskriver hur de söker svaren i sig själva till hur de ska 
handla i mötet med patienten. I mötet beskriver vårdarna (I) hur de använder olika 
redskap grundade i dem själva för att nå fram till patienten men uttrycker också en 
osäkerhet gentemot sig själva i sitt val av redskap (I). Att som vårdare använda ett 
redskap som fungerat i en liknande situation med samma patient eller en annan patient 
är att se till handlingen och inte till den som mottar handlingen, det vill säga patienten. 
Snellman (2001) beskriver att ”jaget” inte ska blandas ihop med ”duet”, vilket kan 
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förstås som att vårdarna istället för att söka svaren hos sig själva till hur de ska agera i 
mötet, kan söka svaren hos ”duet”, patienten.   
 
Utifrån livsvärldsteorin (Husserl, 1970; Husserl, 2004; Dahlberg m.fl., 2008) uttrycker 
patienten sin livsvärld, sina känslor och uppfattningar, så som de visar sig. Detta kan 
förstås som att även om patientens ord och handling kan tyckas ologiska för vårdare (I, 
IV) och närstående (II, IV) så förmedlar patienten sig (Brännström, 1991). Merleau-
Ponty (2006) beskriver hur ord grundas på en tanke, vilket kan förstås som att även om 
patientens ord och därigenom tanke tycks ologiska så är de ett uttryck för patientens 
livsvärld. Patientens ord och kroppsspråk bildar ingången, grunden för att förstå denne 
(Martinsen, 1993). För att förstå patienten i mötet, så som denne visar sig (Husserl, 
1970; Husserl, 2004) krävs ett accepterande av den andre så som denne är (Buber, 
1954), där vårdaren utgår från patientens perspektiv och ser till innebörden i det 
patienten uttrycker (Saunders 1995; Andersson m.fl., 2002a; Andersson m.fl., 2002b). 
Vårdarna kan då fråga sig om patienterna uppträder logiskt utifrån sina upplevelser 
(Fawdry & Berry, 1989) och fokus i mötet. Vårdarnas förståelse av patienten i ett ACS 
kan underlättas av kunskap om patienten, vilket närstående ofta kan förmedla. I studier 
av Namba m.fl. (2007) och Morita m.fl. (2007) beskriver närstående att patientens 
berättelser i det akuta förvirringstillståndet baserades på tidigare upplevelser i livet, 
vilket observationer av patienter också indikerade (Andersson m.fl., 2002b). 
Närstående har kunskap om patienten (Segatore & Adams, 2001) och upptäcker lättare 
nyansskillnader i dennes berättelser och kan förstå patienten utifrån dennes livsvärld. Å 
andra sidan innebär kunskap om den unika patienten att vårdare och närstående ska 
veta hur kunskapen ska hanteras för att inte bli ett hinder i öppenheten mot patienten 
(Dahlberg m.fl., 2003).  
 
De ömsesidiga svårigheterna att förstå varandra i mötet kan även förstås utifrån att 
patienterna (IV) kan uttrycka dubbla budskap i mötet och samtidigt vara följsamma och 
styrande, vilket är svårtolkat för vårdarna och närstående och kan leda till missförstånd 
i mötet (IV). Denna komplexitet kan förstås som att patienten i ett ACS visar sig i olika 
skepnader och vårdare och närstående får svårigheter att avgöra på vilket sätt de ska 
handla i mötet. Patienten pendlar så snabbt mellan känsloyttringar och fokus i mötet att 
det blir näst intill omöjligt att förstå vad som sker för vårdare och närstående, då mötet 
sker likt ett ögonblick i sänder (IV). Vårdare och närstående förstår patienten genom 
dennes berättelser, vilket förutsätter att patienten kan förmedla sig, men patienter i ett 
ACS är begränsade i sin förmåga att uttrycka sig (IV). Patienter med hypoaktiva 
symtom (Inouye, 2006) är utlämnade åt sitt ofta långsamma tal och patienter med 
hyperaktiva symtom (Inouye, 2006) måste ha sinnesnärvaro att i sin aggressivitet eller 
panik uttrycka sig begripligt (IV). Patienterna upplever en ensamhet och ett utanförskap 
i mötet (III). Vårdare (I) och patienter (III) beskriver att de ibland undviker den andre i 
mötet, vilket också kan försvåra förståelsen av varandra. Det akuta förvirringstillståndet 
blir synligt i mötet och patienterna beskriver hur de undviker att blotta förvirringen i 
mötet (III), vilket även finns beskrivet av McCurren & Cronin (2003).  
 
Vårdare (I) kan även erfara känslor av otillräcklighet, skuld och rädsla för att bli 
missförstådda av patienten när denne tillfrisknat från ACS och närstående (II) erfar 
osäkerhet i hur de ska agera i mötet med patienten. Patienter som tillfrisknat från ett 
ACS beskrev rädsla, men även en lättnad (Duppils & Wikblad, 2007), liksom känslor 
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av skam och skuld (Fagerberg & Jönhagen, 2002). För att minska både vårdares och 
patienters oro efter att patienten tillfrisknat från ACS kan uppföljande samtal ses som 
ett sätt att försonas och ge upplevelserna en ny mening (Eriksson, 1994). Uppföljande 
samtal diskuteras av Andersson m.fl. (2002a) som ett sätt att bekräfta och stödja 
patienter efter ett ACS. Samtidigt hade vissa patienter känslomässigt svårt att prata om 
sina upplevelser (Andersson m.fl., 2002a). Att ha en helhetssyn på patienten, vilket 
förespråkas av Eliopoulos (2005) och Roach (2001) kan i detta fall förstås som att ha en 
helhetssyn på patientens vårdtid och i efterhand följa upp och försöka förstå det som 
inte går att förstå i stunden.  
 
8.1.4 Olika fokus i mötet 

Patienter, vårdare och närstående har olika fokus i mötet och det sker upprepade 
missförstånd i mötet där de involverade agerar rationellt utifrån sin livsvärld, men 
upplever irrationalitet i mötet med den andre (IV). Vårdarna har fokus mot sin 
profession att ta ansvar för patienten, nå fram till denne (I) och utföra sina 
arbetsuppgifter i mötet (IV). Närstående har fokus gentemot att förstå patienten och vad 
som sker i mötet och söker efter det välkända hos patienten (II, IV). Patienterna 
försöker förstå och skapa mening med hjälp av den andre, men även genom sig själva i 
en ny och ofta skrämmande situation (III, IV). Att ha olika fokus i mötet kan förstås 
som att vårdarna och närstående strävar efter att nå fram till patienten som person och 
patienten i sin tur strävar efter att nå fram till någon som kan hjälpa dem. Patienters 
sökande efter svar för att förstå det akuta förvirringstillståndet är även beskrivet av 
Laitinen (1996), Andersson m.fl. (2002a) och McCurren & Cronin (2003). Att uppleva 
en ny och främmande livsvärld som det akuta förvirringstillståndet innebär för 
patienterna, med snabba och oväntade pendlingar mellan den vanliga verkligheten och 
verkligheten i ACS (Fagerberg & Jönhagen, 2002) kan förklara varför patienterna har 
sitt fokus mot att förstå och finna mening (III, IV). Patienterna har inte alltid möjlighet 
att styra över sin kropp i det akuta förvirringstillståndet (III). Merleau-Ponty (2006) 
beskriver hur människan är sin kropp och lever genom sin kropp. Att uppleva en ny 
livsvärld, med en kropp som ibland inte går att kontrollera kan då förstås som att 
patienten har sitt fokus mot att söka svar på en förändrad kropp i en förändrad livsvärld.  
 
För att förstå den andres fokus krävs närvaro i mötet (Parse, 1981), vilken kan försvåras 
av att det är flera personer i ett möte med olika fokus (IV), samtidigt som patienter 
beskriver hur deras sinnen är vidöppna i det akuta förvirringstillståndet (Fagerberg & 
Jönhagen, 2002). Mötet kommer ofta i otakt då informanterna både har olika fokus och 
olika takt, vilket också försvårar närvaron i mötet. För att underlätta för vårdare och 
närstående att förstå patientens livsvärld och vad denne önskar hjälp med kan således 
ett gemensamt fokus och närvaro eftersträvas i mötet. Närvaro är centralt i ett ”Jag-Du” 
möte (Snellman, 2001) och ett gemensamt fokus och en närvaro kan underlättas genom 
kontinuitet hos vårdare och närstående som möter patienterna (Brajtman m.fl., 2002) 
och anses centralt inom gerontologisk omvårdnad för att eftersträva en helhetssyn på 
patienten (Eliopoulos, 2005; Roach, 2001). Ett gemensamt fokus och en närvaro i mötet 
kan även underlättas av att vårdarna, närstående och patienterna samtalar med varandra 
utan att samtidigt utföra en handling. I delstudie IV utförde ofta vårdarna en handling 
samtidigt som de talade med patienten. Paterson & Zderad (1988) och Kasén (2002) 
beskriver vikten av att vara i mötet och inte enbart se till handlingen, görandet i mötet. 
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Samtidigt försvåras detta av patientens snabba och oväntade pendlingar mellan den 
vanliga verkligheten och verkligheten i ACS (Fagerberg & Jönhagen, 2002; Duppils & 
Wikblad, 2007) och de känslor som detta väcker hos vårdare (I) och närstående (II). 
Tidsaspekten är också viktig för att vårdarna ska ha möjlighet att vara med patienterna 
och dela deras fokus, utan att samtidigt utföra en handling. Känslorna i mötet kan vara 
svåra att kontrollera (I, II) vilket kan medföra att vårdare och närstående har fokus 
riktat mot sina känslor istället för patienten. Närståendes känslor av sorg och rädsla att 
förlora patienten, är ibland så starka att de förknippas med att patienten ska dö (II). 
Sådana starka känslor kan vara svåra att kontrollera och styra över för närstående, vilka 
erfar sig utlämnade åt sig själva i mötet (II). 
 
8.1.5 Arbetsamt att mötas 

Det finns en vilja hos informanterna att mötas, samtidigt erfars mötet arbetsamt (I-IV). 
Mötet med den andre kan innebära en ”intensiv omvälvning i ens egen tillvaro” 
(Buber, 1954, sid 49), vilket kan förstås som en form av kraftansträngning. Mötet 
kräver flexibilitet och uthållighet hos vårdarna, vilka erfar ett stort ansvar i mötet 
samtidigt som mötet erfars oförutsägbart (I). Vårdares ansvar för patienter i ett ACS 
beskrivs som centralt (Lou & Dai, 2002; Rogers & Gibson, 2002; Andersson m.fl., 
2003; Dahlke & Phinney, 2008) och patienter med ACS behöver nästintill konstant 
övervakning (Rogers & Gibson, 2002). Att vårda patienter med ACS innebär en ökad 
arbetsbelastning för vårdarna (Dahlke & Phinney 2008), vilka upplever tidsbrist i mötet 
och vårdare beskriver ibland ett motstånd i att vårda patienter med ACS (Dahlke & 
Phinney 2008). Vårdarna (I) beskriver sitt ansvar för patienterna, men inte att de erfar 
ett motstånd till att vårda patienter i ett ACS. Vårdare upplever det även arbetsamt att 
se patientens obehag (Brajtman m.fl., 2006), vilket även närstående beskriver (Breitbart 
m.fl., 2002; Morita m.fl., 2007). Att vårdare har ork att möta patienten beskrivs som en 
förutsättning för att skapa en relation med patienten (Watson, 1999), men tycks inte 
alltid vara en förutsättning i mötet med patienter med ACS (I). Inom gerontologisk 
omvårdnad (Roach, 2001; Eliopoulos, 2005) är patienternas individuella behov i fokus 
och en helhetssyn på patienterna eftersträvas. Att arbeta utifrån ett sådant (Roach, 2001; 
Eliopoulos, 2005) synsätt kan öka vårdarnas möjlighet till flexibilitet i mötet med 
patienterna. Bristen på ork i mötet kan förstås som att vårdarna inte har ork till 
engagemang, vilket i sin tur krävs för ett ”Jag-Du” möte (Snellman, 2001).  
 
De närstående (II) upplever det arbetsamt att följa med i patientens pendlingar och 
växla mellan att uppleva patienten som en välkänd eller främmande person och 
känslomässigt pendla mellan hopp och förtvivlan. I en studie av Namba m.fl. (2007) 
beskrev närstående känslor av utmattning när de försökte förstå vad som skedde i mötet 
med patienter i ett ACS och hur de skulle förhålla sig till situationen. Patienternas 
beskrivningar av mötet verbalt (III, IV) och deras kroppsspråk (IV) vittnar om hur 
arbetsamt mötet är för dem. De snabba växlingarna i mötets karaktär innebär en 
intensitet i mötet som tycks arbetsam (IV). Samtidigt söker informanterna efter att nå 
fram till varandra och vårdarna beskriver ett välbefinnande när de erfar att de lyckas 
med att nå patienten (I) och patienterna upplever trygghet och stöd i mötet när de 
upplever sig bli sedda och bekräftade (III). 
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8.2 METODDISKUSSION 

8.2.1 Tillvägagångssätt  
I föreliggande avhandling studeras fenomenet möte genomgående i fyra delstudier (I-
IV). Vid designen av avhandlingsarbetet och de ingående delstudierna (I-IV) valdes 
fenomenet ”möte” då det var ett lättbegripligt och neutralt fenomen. Ingen av 
informanterna (I-IV) ifrågasatte eller uttryckte någon tveksamhet när jag nämnde 
fenomenet. Alternativa fenomen som till exempel omvårdnadssituation hade inte 
kunnat användas genomgående i avhandlingen då det inte rör närstående. 
Omvårdnadssituation innefattar även en tanke om att omvårdnad ges i mötet, vilket 
kanske inte sker i alla möten mellan patient och vårdare. Fenomenet bemötande kan 
användas för att värdera en persons bemötande i gott bemötande respektive sämre 
bemötande, vilket inte var syftet med avhandlingen. 
 
Att välja kontexten ett akutsjukhus innebär att patienterna har relativt korta vårdtider, 
ofta är i en ny miljö och möter olika vårdare som de inte har träffat tidigare. Troligen 
innebär detta en skillnad mot om datainsamlingen utförts i ett sammanhang där vårdare, 
närstående och patienter känner varandra innan patienten insjuknar i ett ACS och 
miljön är bekant. Kontexten valdes då den gav god möjlighet att finna patienter i ett 
ACS, men som inte hade en demenssjukdom. Vårdavdelningarna där datainsamlingen 
utfördes skiljer sig åt då den ena (A) är specialiserad på vård av patienter i ett ACS och 
den andra vårdavdelningen (B) är specialiserad på ortopedi. I analysen (I-III) gjordes 
ingen åtskillnad till vilken avdelning patienten vårdats på. Genom att genomföra 
datainsamlingen på två vårdavdelningar gavs möjlighet till variation av det studerade 
fenomenet. 
 
Vid urvalet av informanter till delstudie I eftersträvades en variation till fenomenet i 
förhållande till vårdarnas kön, ålder, yrke och tjänstgöringstid på avdelning. Vad som 
ger variation till ett fenomen är svårt att avgöra. I litteratur om ACS omnämns ibland 
risken att patienter med hypoaktiva symtom inte upptäcks (Forrest m.fl., 2007). För att 
få en variation beträffande vårdares erfarenheter av möten med patienter i ett ACS hade 
jag kunnat ta hänsyn till patienternas symtom på ACS och bett vårdarna beskriva möten 
med patienter med hypo- respektive hyperaktiva symtom. Jag hade då riktat vårdarnas 
intentionalitet (Bengtsson, 2001) mot symtom på ACS, istället för mötet med en patient 
med ACS. Med ett livsvärldsperspektiv ses människan i sin helhet (Dahlberg m.fl., 
2003; Merleau-Ponty, 2006), vilket kan bli svårt om patienten ses till sina symtom.  Jag 
har inga uppgifter om vilka symtom på ACS som patienterna i delstudie II och III 
uppvisade.  
 
Efter att ha genomfört intervjuer om det studerade fenomenet retrospektivt (I-III) 
valdes en fallstudie för att även studera fenomenet när det sker (IV). Vid intervjuerna 
var jag begränsad till informanternas (I-III) verbala förmåga att beskriva ett fenomen 
de erfarit som på många sätt omvälvande. Med fallstudien (IV) fick jag tillgång till inte 
bara den verbala dialogen i mötet, utan även genom observationer erfara att det 
studerade fenomenet är ett fenomen informanterna lever med hela sin kropp (Merleau-
Ponty, 2006). Val av forskningsansats och datainsamlingsmetod vid studier med ett 
livsvärldsperspektiv utgår från ansatsens och metodens förmåga att göra rättvisa åt det 
studerade fenomenet (Bengtsson, 2005). Valet av fallstudie i delstudie IV gav en ökad 
förståelse av mötet och sammanhanget där mötet sker och upplevs.  
 
Datainsamlingen till delstudie III pågick under 17 månader, då det var svårt att finna 
patienter som varit i ett ACS och mindes möten de haft i samband med detta. Patienters 



 

  43 

minne av ACS varierar och i Duppils & Wikblads (2007) studie hade majoriteten av de 
tillfrågade patienterna svårigheter att minnas sitt tillstånd av ACS, jämfört med 
majoriteten av patienterna i Andersson m.fl. (2002a) studie och ungefär hälften av 
patienterna i Breitbart m.fl. (2002) studie. Att minnas möten under ett ACS skulle 
kunna vara svårare att minnas än förvirringstillståndet i sig. Patientens symtom vid 
ACS så som ouppmärksamhet och snabba pendlingar mellan samtalsämnen (Lipowski, 
1990) kan också ses som en förklaring till patienters bristande minnesförmåga av ACS 
retrospektivt. Det tog även lång tid att hitta informanter till delstudie IV, fyra månader, 
vilket var längre än förväntat. En tänkbar orsak kan vara att patienterna i hög grad 
snabbt blev opererade, varför flertalet av de i studien tillfrågade patienterna ej 
utvecklade ett ACS postoperativt. Det genomfördes ingen dokumentation av de nio 
patienter som exkluderades från att få skriftlig information och deras eventuella 
tillstånd av ACS efter operation (IV).  
 
Efter att ha träffat patienter i ett ACS regelbundet under datainsamlingen till delstudie 
II och III, ansåg jag mig kapabel till att använda CAM (Inouye m.fl., 1990) vid 
datainsamlingen till delstudie IV. Jag bedömde CAM-kriterierna utifrån min kunskap 
om patienterna som jag fick under informationssamtalet med dem. Under 
datainsamlingen i delstudie IV skattade jag patienterna baserat på dialogen och 
patientens kroppsspråk i mötet. Elsa uppvisade hypoaktiva symtom på ACS och ibland 
tog det en stund att försäkra mig om att hon uppfyllde CAM-kriteriera för ACS (Inouye 
m.fl., 1990). En kritik mot CAM, trots dess höga validitet, är risken att patienter med 
hypoaktiva symtom på ACS förbises vid bedömning med CAM (Wei m.fl., 2008).  
 
Vid fallstudier är det viktigt att ha tillgång till fältet, det vill säga det sammanhang där 
fallstudien genomförs (Polit & Beck, 2004). Delstudie IV genomfördes på samma 
vårdavdelning som delstudie II och III och före fallstudien var jag bekant med de flesta 
som arbetade på avdelningen. Min upplevelse är att detta förenklade datainsamlingen 
vid delstudie IV då jag kände mig som en person i gruppen. I delstudie IV kunde jag 
inte påverka när datainsamlingarna skulle ske, eller längden på datainsamlingarna då 
det i förväg inte gick att veta om patienten skulle insjukna i ett ACS och när vårdare 
och/eller närstående skulle möta patienten. De två datainsamlingsperioderna var 
intensiva och jag blev ibland trött, vilket är en risk vid observationer (Parahoo, 1997). 
Samtidigt var detta min centrala arbetsuppgift under de fyra månader som 
datainsamlingen utfördes och vissa dagar valde jag att avstå från att inkludera patienter 
för att vila. Merriam (1988) rekommenderar att observationer ska vara förhållandevis 
korta för att observatören ska kunna hantera sina intryck samt datamängden. 
Medellängden på datainsamlingarna i studie IV var 15 minuter och jag upplevde att det 
gick bra att koncentrerar mig och diktera observationerna under den längd som 
observationerna uppgick till.  
 
8.2.2 Trovärdighet och överförbarhet 

Trovärdigheten i studier med en fenomenologisk ansats (I, II) beskrivs i form av 
förmågan att vara öppen och nyfiken gentemot det studerade fenomenet och vara 
medveten om och tygla sin förförståelse för att tillåta fenomenet att visa sig så som det 
är (Dahlberg m.fl., 2001; Dahlberg m.fl., 2008). För att eftersträva detta försökte jag ha 
en fenomenologisk hållning (Dahlberg m.fl., 2001; Berndtsson m.fl., 2007; Dahlberg 
m.fl., 2008) genom hela forskningsprocessen och dataanalysen genomfördes 
tillsammans med två (I) respektive en (II) utav medförfattarna. Vid datainsamlingen till 
delstudie I eftersträvades en medvetenhet om förförståelsen då jag intervjuade vårdare 
om ett fenomen jag själv upplevt. Jag blev hänförd av informanternas (I) beskrivningar 



 

44 

och nyfiken på en djupare förståelse av deras upplevelser, så tyglandet av min 
förförståelse under intervjuerna upplevdes inte så svårt som jag förväntat mig. Vid 
analysen av datamaterialet till delstudie I förväntade jag mig en starkare, mer uttalad 
rädsla hos informanterna och ett undvikande av patienterna. Jag förvånades av att 
innebörden av de närståendes (II) beskrivningar av mötet med patienter i ett ACS 
förknippades med dennes död. Under arbetet med delstudie I och II reflekterade jag 
regelbundet över min förförståelse och på vilket sätt den kunde påverka mitt arbete. En 
riklig kontextbeskrivning är viktig vid en fenomenologisk forskningsansats då 
fenomenologiska resultat är kontextuella och en överförbarhet av resultaten är möjlig 
till liknande kontext (Dahlberg m.fl., 2008).  
En riklig kontextbeskrivning är även viktig för en studies trovärdighet vid kvalitativ 
innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004), samt fallstudier (Merriam, 1988) och 
Watzlawick m.fl. (1967) betonar vikten av sammanhanget, kontexten, för att förstå ett 
fenomen. I delstudie I-IV eftersträvades därför en riklig beskrivning av informanterna, 
kontext, datainsamling och analys (Morse & Richards, 2002; Graneheim & Lundman, 
2004; Dahlberg m.fl., 2008; Elo & Kyngäs, 2008).  
 
Datamaterialet i delstudie III bedömdes vara tillräckligt stort för en kvalitativ 
innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) trots att antalet informanter (sju) kan 
anses förhållandevis lågt. En rik kontextbeskrivning (Lundman & Granheim, 2008) 
eftersträvades (III) för att läsaren ska kunna avgöra studiens överförbarhet till liknande 
kontext.  
 
För att eftersträva trovärdighet i delstudie IV användes flera datainsamlingskällor (Yin, 
2003). Yin (2003) rekommenderar dock att minst sex datainsamlingskällor används. 
Andra datainsamlingskällor, såsom uppföljande intervjuer med informanterna och 
patientens journalanteckningar bedömdes vid designen av studien mer ge information 
om informanternas upplevelser av mötet och orsaker till deras handlande, än ge 
förståelse för vad som skedde i mötet, det fall som studerades. Däremot hade jag kunnat 
göra uppföljande intervjuer med informanterna (IV) för att få vetskap om hur mycket 
jag påverkade deras agerande i mötet (Yin, 2003; Polit and Beck, 2004). För att öka 
trovärdigheten vid delstudie IV eftersträvade jag en öppenhet gentemot det studerade 
fenomenet under datainsamlingen såväl som dataanalysen (Merriam, 1988). Det tog 
dock lång tid innan jag vid analysen av delstudie IV upptäckte att patienterna inte var 
maktlösa i mötet, utan i sin tur utövade en form av makt gentemot dem de mötte. En 
svaghet med fallstudier är svårigheten att generalisera resultaten (Polit & Beck, 2008). 
Då fler än ett fall studeras kan forskaren dock eftersträva en variation mellan fallen 
(Yin, 2003). I delstudie IV studerades två fall, patienter, vilka visade sig ha olika 
symtom på ACS, hyperaktiva respektive hypoaktiva symtom, detta kan ge en variation 
och därmed öka möjligheten till överförbarhet av resultaten (Yin, 2003). 
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9 SLUTSATS 
Föreliggande avhandling ger kunskap om komplexiteten i mötet, hur mötet erfars och 
upplevs av äldre patienter, närstående och vårdare samt vad som sker i mötet när 
patienten är i ett ACS. Mötet erfars och upplevs utsatt och arbetsamt av både patienter, 
närstående och vårdare och är fyllt av hinder och svårigheter. I mötet finns ömsesidiga 
erfarenheter och upplevelser av brist på förståelse, tillit, rädsla, samt osäkerhet och det 
sker missförstånd och maktutövning. Samtidigt finns en ömsesidig önskan om att nå 
fram till och förstå den andre, vilket främjas av kontinuitet, flexibilitet och en strävan 
efter att bejaka den andre så som denne är. Patienter i ett ACS upplever en ny och 
främmande livsvärld där de i mötet med vårdare och närstående söker mening och 
förståelse. Vårdare och närstående behöver kunskap om patientens fokus och 
upplevelser i mötet för att lättare nå fram till denne och hjälpa denne att besvara sina 
frågor. Patienterna uttrycker även upplevelser av ömsesidig förståelse och bekräftelse i 
mötet. Avhandlingens resultat kan utgöra en förståelsegrund för vårdare i sitt 
yrkesutövande, där insikt i problematiken kring mötet med patienter i ett ACS medför 
att vårdare kan göra medvetna val och med vetskap om hindren kunna forcera dem 
istället för att stoppas av dem. Förhoppningen är att resultaten av föreliggande 
avhandling ska bidra till att främja den ömsesidiga förståelsen och tilliten i mötet 
mellan patienter i ett ACS, närstående och vårdare, så att dessa upplevs längre än ett 
ögonblick i sänder. 
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10 KLINISKA IMPLIKATIONER 
Mötet med patienter i ett ACS är ofta oförutsägbart, ändrar snabbt och oväntat karaktär, 
är komplicerat och sker likt ett ögonblick i sänder. Patienter i ett ACS upplever trygghet 
när de blir sedda som unika individer, vilket förutsätter att patienterna bemöts och 
bekräftas utifrån den livsvärld de förmedlar. Att utgå från ett patientperspektiv i mötet 
med patienter i ett ACS, där patienten ses i sin helhet utifrån sin livsvärld, förutsätter att 
vårdarna har möjlighet till flexibilitet, kontinuitet och tid. Patienter i ett ACS försöker 
förstå vad som sker med dem och skapa mening i tillvaron och söker hjälp med detta i 
mötet med närstående och vårdare. Kontinuitet och möjlighet för vårdare att vara 
närvarande hos patienter i ett ACS och lyssna till och försöka förstå patienten kan 
underlätta för patienter i ett ACS att skapa mening. Förutsättningar för flexibilitet, 
kontinuitet och tid i mötet med patienter i ett ACS skulle kunna främjas av en 
arbetsmiljö och vårdfilosofi som utgår från patientens individuella behov, som till 
exempel inom gerontologisk omvårdnad.  
 
Det behövs även ett samarbete mellan vårdare och närstående, närstående är en resurs 
för vårdarna då de kan se nyanserna av patientens ACS och berätta om dennes 
livshistoria. Vårdare och närstående kan gemensamt reflektera över konsekvenserna av 
sitt handlande i mötet med patienten, både i stunden och långsiktigt, för att därefter 
diskutera sina respektive roller i mötet. Mötet under ACS är förknippat med starka 
känslor hos såväl patienterna som närstående och vårdare, vilket vårdare kan vara 
medvetna om och eventuellt följa upp när patienter tillfrisknat från ACS. Begränsningar 
finns dock till att vårda patienter i ett ACS utifrån ett patientperspektiv, när patienternas 
önskningar är orimliga utifrån vårdarnas eller närståendes verklighet, eller då patienten 
saknar sjukdomsinsikt och dennes önskan inte är genomförbar utifrån patientens hälsa. 
Vårdares ansvar för patienters hälsa kan även medföra begränsningar i deras möjlighet 
att vara följsamma mot patienter i ett ACS om följsamheten bidrar till att försämra 
patientens hälsa. Mötet erfars även arbetsamt av vårdare och närstående, vilka behöver 
redskap för att hantera sina känslor i mötet och mötet kan medföra en risk för moralisk 
stress hos vårdarna.  
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11 FRAMTIDA FORSKNING 
Att bedriva vårdvetenskapliga studier kring mötet mellan patienter, närstående och 
vårdare i olika sammanhang är centralt och öppnar samtidigt upp för oändligt många 
möjligheter för fortsatta studier. För att få en helhetsbild av mötet mellan äldre patienter 
i ett ACS, närstående och vårdare kan även mötet mellan närstående och vårdare 
studeras, med syfte att öka kunskapen om deras respektive upplevelser i mötet. Det är 
intressant att vidare studera hur informanternas starka känslor påverkar dem i mötet, 
men även efter att patienterna tillfrisknat från ACS. Vad sker med relationen mellan 
närstående och patienter på längre sikt om de ömsesidigt upplevt misstro gentemot 
varandra när patienten var i ett ACS. Ett annat intressant forskningsområde är patienter 
med ACS upplevelser av medpatienter och vice versa, då medpatienter är en stor del av 
patienters kontext när de vårdas på sjukhus. Att få en djupare förståelse för kontexten är 
av vikt för att förstå förutsättningarna för mötet med patienter i ett ACS. Mötets yttre 
struktur, kontext, kan förstås på olika nivåer, kollegialt, organisatoriskt och utifrån 
vilken vårdfilosofi vården baseras på. Där vårdarnas erfarenheter i mötet kan förstås 
utifrån att de utgör en del av sjukvårdssystemet och den maktstruktur som råder inom 
sjukvården.   
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