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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Antal patienter som behandlas med medicin som har en antikoagulationkaraktär ökar 

ständigt. Kroniskt förmaksflimmer är den vanligaste diagnosen som behandlas, men även 

andra diagnoser som ventrombos, lungemboli, stroke, koronarstent trombos och arteriell 

trombos behandlas. Det finns en mängd olika antikoagulerande läkemedel. I Sverige används 

Warfarin som standardmedicinen för orala antikoagulationsbehandlingar. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och återspegla sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser av att arbeta på antikoagulationsmottagning, och om hon/han anser sig ha tillgång 

till nödvändiga kunskaper och resurser för att utföra en säker vård. 

Design 

Studien har en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer vilka har analyserats med 

induktiv ansats. Intervjuerna inkluderade sex respondenter. 

Resultat 

Resultatet visade att sjuksköterskor som arbetade på antikoagulationsmottagningar inte hade 

någon specifik utbildning för att driva dessa mottagningar. Respondenterna upplevde att de 

hade erhållit sina kunskaper genom praktiska erfarenheter. Dock visar tidigare forskning samt 

Socialstyrelsens riktlinjer vikten av fortlöpande kompetensutveckling. Socialstyrelsen till och 

med kräver att sjuksköterskor ska ha väsentlig kompetens för att kunna ha möjlighet att 

erbjuda god och säker vård med hög kvalitet. 

Slutsats 

Av resultatet drogs slutsatsen att de sjuksköterskor som arbetade på antikoagulations-

mottagningar upplevde att de var kapabla att utföra sitt arbete trots att de inte hade någon 

specifik utbildning. Dock ansåg de att en grundläggande teoretisk kunskap skulle kunna bidra 

till mer trygghet i arbetet kring patientsäkerhet. 

Nyckelord 

Wafarinkontroll, patientsäkerhet, Warfarin, Sjuksköterska 

 

 

 

 
 



 
 

ABSTRACT 

Background 

Number of patients treated with medicine that has an anticoagulation character is constantly 

increasing. Chronic atrial fibrillation is the most common diagnosis being treated, but other 

diagnoses such as venous thrombosis), pulmonary embolism, stroke, coronary stent 

thrombosis and arterial thrombosis treated. There are a variety of anticoagulant drugs. In 

Sweden Warfarin is used as standard medicine for oral anticoagulation therapy. 

Purpose 

The purpose of this study is to examine and reflect nurses' experiences of working on 

anticoagulation clinic, and if he / she claims to have access to the necessary skills and 

resources to carry out a safe care. 

Design 

The study has a qualitative design with semi-structured interviews which were analyzed with 

an inductive approach. The interviews included six respondents. 

Findings 

The results showed that nurses who worked at anticoagulation Clinics had no specific training 

to operate these clinics. Respondents felt that they had obtained their knowledge through 

practical experience. However, previous research and Welfare guidelines emphasize the 

importance of continuous training. Even The National Board of Health and Welfare in 

Sweden requires that nurses should have significant skills to be able to provide good and safe 

care with high quality. 

Conclusion 

From these results it was concluded that the nurses who worked in anticoagulation clinics felt 

that they were able to do their work even though they had no specific training. However they 

considered that a basic theoretical knowledge could contribute to a more secure feeling 

regarding patient safety. 

Keywords 

Wafarinmonitoring, patient safety, Warfarin, Nurse 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Författaren till uppsatsen har varit yrkesverksam sedan 15 månader tillbaka som ansvarig 

sjuksköterska på en antikoagulations mottagning inom primärvården.  För att bedriva 

mottagningen behövdes ingen specifik kurs eller utbildning i antikoagulation utan en halv dag 

auskultation på en annan antikoagulations mottagning var det stöd som erbjöds. Detta 

upplevdes av författaren som otillräckligt då författaren anser att man som ansvarig personal 

bör ha mer fördjupad kunskap inom ämnet för att leverera god patientsäkerhet. 

 

1.2 Bakgrund 

Varför får man antikoagulantiabehandling? 

Det finns många olika typer av sjukdomar eller hälsotillstånd som kan öka risken för 

blodpropp, t ex. förmaksflimmer, hjärtinfarkt, angina pectoris, mekaniska hjärtklaffar eller 

djup ventrombos. Risken för att drabbas av blodpropp kan minskas genom behandling med 

antikoagulantia. Antal patienter som behandlas med medicin som har en antikoagulation 

karaktär ökar ständigt. Kroniskt förmaksflimmer är den vanligaste diagnosen som behandlas, 

men även andra diagnoser som ventrombos (DVT), lungemboli, stroke, koronarstent trombos 

och arteriell trombos behandlas. Det finns en mängd olika antikoagulerande läkemedel. I 

Sverige används Warfarin som standardmedicinen för oral antikoagulationsbehandling 

(Nilsson, 2004).   

 

Vad är Warfarin? 

Warfarin är en antikoagulerande eller blodförtunnande medicin som verkar genom att 

förhindra bildning av leverns proteiner vilka syntetiserar fibrin. Fibrin är den 

basala komponenten i en propp. Warfarin finns i tablettform och har en lång halveringstid på 

20-55 timmar (Kornbilt, 1990 och FASS). Halveringstid är den tid som det tar för kroppen att 

utsöndra eller bryta ned hälften av en läkemedelssubstans (FASS). 

 

Hur ordineras Warfarin? 

För att kunna ordinera rätt Warfarindos ska patientens INR-värde, det vill säga International 

Normalized Ratio kontrolleras regelbundet (Horton, 1999). INR är ett blodtest, som visar 

blodets koagulations tid och används för att bevaka effekten av Warfarinbehandling. Syftet är 
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att upprätthålla ett förhöjd INR-värde inom en viss intervall, till exempel ska värdet hållas 

mellan 2,0 till 3,0, detta kallas för terapeutisk intervall (Weyland, 2009).   

 

Warfarinbehandling och påverkande faktorer 

Målet med Warfarinbehandling är att förhindra blödningskomplikationer och 

trombosbildningar.  För att kunna uppnå syftet behöver man som vårdgivare vara medveten 

om hur medicinen fungerar eftersom eventuella biverkningar i form av inre blödningar 

minimeras då passande Warfarindos ordineras (Horton, 1999).  

Runciman et al. (2003) markerar också att Warfarinbehandling kan orsaka 

allvarliga biverkningar som tromboembolism eller kraftiga blödningar vilka är de mest 

vanliga läkemedelsrelaterade biverkningarna. Det är därför väsentligt att ha vetskap om hur 

Warfarin interagerar med andra mediciner och att ha kännedom om de faktorer som påverkar 

medicinens verkan. Dessa kunskaper är alla grundläggande premisser för att 

patientsäkerheten ska vidhållas inom sjukvården. Som vårdgivare ska man vara observant på 

och ha i åtanke att Warfarinbehandling trots sin effektivitet även kräver en noggrann 

uppföljning eftersom medicinen har ett smalt terapeutiskt intervall (Horton, 1999).   

Sjukvårdpersonal har oftast grundläggande kunskaper inom sitt område dock 

inte nödvändigtvis inom andra områden.  Bristande kunskap om läkemedels interaktioner kan 

leda till onödiga och farliga komplikationer, vilket kan resultera i otillräcklig antikoagulation 

eller blödningskomplikationer. Följaktligen, kan kompletterande utbildning samt tillämpning 

av kunskap om läkemedels interaktioner vara av stor betydelse för vårdpersonal. En bredare 

kännedom om interaktionerna kan bidra till att personalen ger lämplig rådgivning till 

patienten, vilket i sin tur kan leda till optimala terapeutiska resultat (Couris et al, 2000). 

Sjuksköterskans roll och bidrag till INR-kontroll kan vara varierande beroende på 

arbetsplatsen som denna arbetar på. Att utbildning och större kunskap i ämnet kan bidra till 

sjuksköterskans kompetens anses som ett faktum enligt bland annat Currie (2011).  

Oterhals et al. (2013) hävdar att europeiska sjuksköterskor som arbetar på 

kardiolog- avdelningar ska förbättra sina kunskaper om orala antikoagulantia. God kunskap 

om hur Warfarin interagerar med vissa födoämnen samt andra läkemedel är nödvändigt för 

att kunna säkerställa en optimal vård till patienter med hjärtkärlsjukdomar. Denna kunskap 

bidrar till att sjuksköterskan ger mer korrekta råd, vilka i sin tur minskar negativa effekter av 

behandlingen. Med rätt kunskap är man även redo att besvara patientens grundläggande 

frågor och funderingar. Vidare betonar Oterhals et al. (2013) att säker patientvård grundas 

på professionellt engagemang i området samt kontinuerligt kompetensutveckling. 
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Patientsäkerhet 

I Socialstyrelsens förskrift (SOSFS 2005:17) ställs olika krav på sjukvården. Ett av dessa är 

att vården ska erbjuda befolkningen en god vård som är kunskapsbaserad och säker. 

Socialstyrelsen kräver att det finns ett ledningssystem för kvalité som ser till att 

patientsäkerheten alltid prioriteras. I socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös 

thromboembolism (2004) påpekas också att alla verksamheter inom hälsosjukvården ska ha 

ett kvalitetssystem som kontinuerligt utvecklas och säkras. Detta system ska innehålla rutiner 

för planering, utförande, uppföljning och utveckling.  

Kvalitetsarbete kan delas in i tre områden; struktur-, process- och 

resultatkvalitet (Geevasinga et al, 2004). Strukturkvalitet gäller de villkor som behövs för att 

kunna utöva vård av god kvalitet som till exempel personalens kvalifikationer eller 

utrustningens säkerhet.  Processkvalitet omfattar de handlingar och insatser som utförs för att 

producera en god vård.  Handlingarna som utförs i vården kan påverka patienternas 

hälsotillstånd vilket benämns som resultatkvalitet. Dessutom levererar var och en av 

vårdinsatserna INR- kontroller på olika sätt beroende på sjuksköterskans kompetens. 

Sjuksköterskans kompetens kan utvecklas i högre grad genom fortbildning och fördjupning 

inom området. Det är viktigt att hälso-och sjukvårdspersonal har ett holistiskt perspektiv med 

andra ord ser till hela patienten.   

Internationellt varierar sjuksköterskors roll i vård av Warfarinbehandlade 

patienter. Det finns kompetenta och utbildade sjuksköterskor på sjukhus som ansvarar för 

INR- kontroller medan sjuksköterskor som arbetar på antikoagulationsmottagningar på 

mindre kliniker inte är lika delaktiga i Warfarinbehandlingen (Bajorek, et al, 2006 & Wright, 

2010). Vidare betonar Geevasinga et al. (2004) på att som sjuksköterska har man en 

avgörande och viktig roll i kommunikation och utbildning av patienter. 

Bajorek et al. (2006) hävdar att sjuksköterskor upplever läkarna mer 

involverade i Warfarin- behandlingen, vilket kan bero på att sjuksköterskorna är osäkra på 

om deras kunskap inom ämnet är tillräckligt. Vidare påpekar Bajorek et al. (2006) att 

sjuksköterskor har en kunskapsbrist om Warfarinbehandling vilket bör få konsekvensen att 

kompetensutveckling samt vidareutbildning inom ämnet prioriteras (Ashworth & Thompson, 

2011). Detta implicerar alltså att det finns skillnader i sjuksköterskeyrket, både när det 

kommer till kunskap och verktyg.  Frågan som blir intressant är huruvida denna så kallade 

kunskapsbrist och osäkerhet influerar sjuksköterskans uppdrag och påverkar dennas arbete 

med Warfarinbehandlade patienter?  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och återspegla sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser av att arbeta på antikoagulationsmottagning, och om hon/han anser sig ha tillgång 

till nödvändiga kunskaper och resurser för att utföra en säker vård.  

 

2. METOD 

2.1 Design 

Studien har en kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer. 

 

2.2 Urval 

De kvalitativa intervjuerna begränsades till sex personer.  Dessa utgjordes av sjuksköterskor 

från antikoagulationsmottagningar både inom primärvård och sjukhus. Inklussionskriterierna 

för deltagarna var sjuksköterskor med minst sex månaders erfarenhet av att arbeta på 

antikoagulationsmottagning. Efter godkännande av projektplanen (PM) tog författaren 

kontakt med tio olika vårdcentral och sjukhus. Mottagningarna inom primärvården valdes 

utifrån ett geografiskt perspektiv, i Stockholms västerort. Efter samtycke från enhetscheferna 

på mottagningarna fick författaren uppgifter till tänkbara respondenter. Respondenterna 

kontaktades först via telefon för att få övergriplig information. Av de sju mottagningar inom 

primärvården som kontaktades var det endast tre vårdcentraler som hade 

antikoagulationsmottagning. Av dessa var det två mottagningar som valde att delta i studien. 

Den mottagning som inte deltog klassas som bortfall. Utöver vårdcentralerna inom 

primärvården kontaktades även tre stora sjukhus och alla tre valde att delta i undersökningen. 

Urvalets resultat blev att sex sjuksköterskor, med för studien accepterad erfarenheter och 

bakgrund, intervjuades. Intervjuerna ägde rum på deltagarnas arbetsplats under arbetstid, den 

tid som var avsatt för varje intervju var max 30 minuter. I samråd med deltagarna spelades 

intervjuerna in för att sedan transkriberas.  
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Tabell 1. Översikt över respondenternas års erfarenhet på antikoagulationsmottagning 

Arbetsplats Sjuksköterska Erfarenhet på Antikoagulationsmottagning 

Sjukhus 1 1 2 års erfarenhet. 

 

2 > 12 års erfarenhet 

Sjukhus 2 3 20 års erfarenhet 

Sjukhus 3 4 14 års erfarenhet 

Vårdcentral 1 5 1 års erfarenhet 

Vårdcentral 2 6 1 års erfarenhet 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

För att uppnå syftet med projektet genomfördes semistrukturerade intervjuer med syfte att få 

fram respondenternas tankar och upplevelser samt väsentliga upplysningar. Därför var 

intervjufrågorna formulerade med så kallad låg grad av strukturering och låg grad av 

standardisering. Detta för att ge respondenterna möjlighet att fritt tolka frågorna och besvara 

dem utifrån sina värderingar, erfarenheter och önskningar (Olsson m fl., 2011: 133). En 

intervjuguide (Bilaga1) med öppna frågor användes som stöd. Ordningen på frågorna var inte 

av betydelse. Intervjuerna genomfördes inom ramen för den färdigkonstruerade guiden dock 

med viss anpassning (Kvale 2009). Alla intervjuer genomfördes på respondenternas 

arbetsplats och varade i 30 minuter. De spelades in på en diktafon och sedan transkriberades 

de ordagrant. Vid oklarheter ställdes frågor som ” Kan du berätta mer?” eller  

”Hur menar du?” och vid behov användes följdfrågor för att skaffa mer upplysning i linje 

med studiens syfte (Polit & Beck 2008). I enlighet med Olsson och Sörensen (2011) har den 

personliga erfarenheten varit viktig i förförståelsen dock har den inte influerat objektiviteten i 

resultattolkningen. 

 

2.4 Dataanalys 

Intervjuerna analyserats med innehållsanalys. Analysen har utgått från en induktiv ansats 

vilken är en återspegling direkt av det empiriska material som finns. Detta innebär att det inte 

görs några försök till att bevisa eller motbevisa någonting. Målet med en kvalitativ 

innehållsanalys är att urskilja, kategorisera, hitta likheter och olikheter i centrala samt 

grundläggande mönster i det empiriska materialet, i detta fall i intervjuerna. De begrepp som 
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används vid den kvalitativa innehållsanalysen i syfte att beskriva analysprocessen är 

meningsenhet, kondensering, abstraktion, kod och kategori (Graneheim & Lundman 2011). 

Det första steget efter transkribering av intervjuerna var att läsa igenom hela materialet för att 

få en förståelse om helheten. Sedan valdes de fraser eller delar som hörde ihop genom sitt 

sammanhang eller innehåll vilka var relevanta och skapade meningsenheter. 

Meningsenheterna dokumenterades i en tabell (Tabell 2) och skapade grunden för analysen. 

Nästa steg var kondensering, genom vilket texten förkortades med hjälp av omformulering i 

syfte med att kunna bearbeta texten lättare.  Det var av stor betydelse att bevara det centrala 

innehållet. Den kondenserade texten abstraherades därefter, det vill säga att innehållet lyftes 

till en högre logisk nivå. Sista steget i analysen var att få fram en kod vilken var en kort 

beskrivning av en meningsenhet och hjälpte med att kunna reflektera data på ett nytt sätt. En 

kategori bildades av flera koder med liknande innehåll. Kategorierna valdes i 

överensstämmelse med de fem intervjufrågorna och delades in i underkategorier. 
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Tabell 2.  Kodning 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Kategori 

Tar emot patient, tar prover, dosera Waran på en gång  

Vid osäkerhet fråga läkaren. 
Upprepa information, dosera Waran mellan 1,8 - 3,5  

Informera patient, försöka få patient att förstå sin situation 

Info om biverkningar, komplikationer 
Delar ut broschyr 

Doserar fritt Waran,  

Utprövar kompressionsstrumpor                         
Tar prover, konsulterar läkare vid behov, 

Information om kost och biverkning 
Doserar Waran mellan 1,8 -5,0,information om kost. 

Provtagning 

Ge information om 
interaktioner med andra 

mediciner och vissa kost 

Doserar Waran 
Konsultera läkare 

Utprövning av komp. 

Strumpa 
 

Provtagning 

Information 
Dosering 

Utprövning av komp. 

Strumpor 

 

 

 

 

Ansvarsområde 

Ha kunskap om Warfarindosering 

Ju mer man doserar… desto skickligare blir man 

Vara flexibel och använda sund förnuft 
Fördjupning i ämnet 

Utbildning, handledare kurs 

Noggrann och lyhörd, man lär sig med tiden 
Sitter man tillräcklig länge här… då får man kompetensen 

som behövs, ansvarsfull 

Medvetande om vad man gör, teoretisk utbildning 
Kännedom och kunskap om olika behandlingar och 

sjukdomar 

Kunskap om 

Warfarindosering 

Man lär sig med tiden 
Utbildning och 

kompetens 

Noggrann och flexibel 
Ansvarsfull 

Kännedom om olika 

behandlingar och 
sjukdomar 

Kunskap 

Utbildning 

Erfarenhet 
Flexibilitet och 

noggrannhet 

 

 

 

 

Kvalifikationer 

Tillräcklig erfarenhet 
Regelbundna nätverksträffar med andra sjuksköterskor 

Utbildningar om nya mediciner 

Interna kurser 
Uppdatera sin kunskap 

Öppenhet, ödmjukhet, självförtroende 

Tillräcklig med tid för patientbesök 
Ingen stressad miljö 

Utbildning om Warfarin interaktioner 

Behov av utbildning i antikoagulations område   
Erfarenhet och kunskap inom området 

Föreläsningar, interna möte, utbildningar 

Fördjupning i Warfarinbehandling och sjukdomar 
Fortlöpande föreläsningar om nya behandlingar 

Tillräcklig erfarenhet 
Regelbundna 

nätverksträffar 

Utbildningar och kurser 
Fortlöpande 

föreläsningar 

Uppdatera sin kunskap 
Öppenhet, ödmjukhet, 

självförtroende 

Ingen stressad miljö 
 

Tillräcklig erfarenhet 
Regelbundna 

nätverksträffar 

utbildningar, kurser 
och föreläsningar 

Uppdatera sin 

kunskap 
Öppenhet, 

ödmjukhet, 

självförtroende 
Ingen stressad miljö 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar 

Tillräcklig kunskap, vid osäkerhet frågar kollegor 

Efter 12 år erfarenhet, lärt sig mycket, tillräcklig kunskap, 
Har lärt sig med tiden, kan utföra patientsäker vård. 

Nätverket med sjuksköterskor, årliga konferenserna med 

läkarna har varit mycket givande och kunskap berikad och 
hjälpt 

Erfarenheterna inom området var bidragande faktor 

Bra kunskap men inte tillräcklig 
Behov av fördjupning i området  

Tillräcklig kunskap, vid 

osäkerhet frågar 
kollegor 

 

Har lärt sig med tiden, 
kan utföra patientsäker 

vård 

Bra kunskap men inte 
tillräcklig 

Behov av fördjupning i 

området 
 

Tillräcklig kunskap, 

frågar vid osäkerhet 
Lärt sig med tiden, 

kan utföra 

patientsäker vård 
Bra kunskap men inte 

tillräcklig 

Behov av 
fördjupning i 

området 

 

 

 

Bedömning av 

sitt Kunskap 

Känner till Socialstyrelsens riktlinjer, men inte exakt vad 

det handlar om. 

Kännedom till lokala rutiner dock ej till Socialstyrelsens 
riktlinjer 

Följer handbok baserad på Socialstyrelsens riktlinjer 

Känner inte till specifika riktlinjer 
Kännedom till lokala rutiner, ej Socialstyrelsens riktlinjer 

Känner till 

Socialstyrelsens 

riktlinjer, men inte exakt 
vad det handlar om 

Följer handbok baserad 

på Socialstyrelsens 
riktlinjer 

Känner till lokala 

rutiner, ej 
Socialstyrelsens 

riktlinjer 

 

Känner till 

Socialstyrelsens 

riktlinjer men inte 
exakt. 

Följer handbok 

baserad på 
Socialstyrelsens 

riktlinjer 

Känner till lokala 
rutiner e j 

Socialstyrelsens 

riktlinjer 

 

 

Kunskap om 

Socialstyrelsens 

riktlinjer 
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2.5 Etiska överväganden 

Efter godkännande av respektive verksamhetschef (Bilaga 2) påbörjades studien. 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) fick respondenterna ett informationsbrev (Bilaga 

3) med information om syftet med studien och metoden som skulle användas. Det framgick 

även att deltagandet i studien var frivilligt och att det när som helst fanns möjligt att avbryta 

sitt deltagande, utan förklaring eller anledning. Dessutom fanns kontaktuppgifter till 

författaren.  

Deltagande sjuksköterskor har avidentifierats och enskilda åsikter kan inte 

identifieras i resultatet. För att anonymisera deltagarna så mycket som möjligt har 

arbetsplatserna i studien kodats och benämnts som; sjukhus 1, sjukhus 2, sjukhus 3, 

vårdcentral 1 samt vårdcentral 2. Respondenternas samtycke skedde i form av en underskrift 

på samtyckesblanketten (Bilaga 3). All inspelat material raderades vid studiens slutfas. Detta 

poängterar Gillham (2008) är ett skydd för respondenten då materialet inte längre är 

nödvändigt att hålla kvar vid när det fyllt sitt syfte. 

  

3. RESULTAT 

Intervjufrågorna har fått utgöra de fem huvudkategorier inom resultatdelen. Svaren 

presenterats sedan i underkategorier. 

1. Sjuksköterskans roll på antikoagulationsmottagning.   

2. Sjuksköterskans nödvändiga kvalifikationer.  

3. Grundläggande förutsättningar för att kunna utföra ett säkert arbete. 

4. Sjuksköterskans bedömning av sin kunskap om Warfarinbehandling och INR-kontroller. 

5. Sjuksköterskans kunskap om Socialstyrelsens riktlinjer beträffande Warfarinbehandling. 

 

3.1 Sjuksköterskans roll på antikoagulationsmottagning   

Rutiner för INR-provtagning och Warfarindosering 

Sjuksköterskornas arbetsuppgifter var i stort sett lika. När det gällde INR-provtagning tog 

sjuksköterskorna på sjukhus nr 1 och båda vårdcentraler INR-provet själva medan patienter 

på sjukhus nr 2 och 3 lämnade INR-provet på sjukhusets laboratorium och svaret skickades 

till de ansvariga sjuksköterskorna därefter. Beroende av provsvaret doserade sjuksköterskorna 

Warfarin enligt en skriftlig delegering som de hade fått av den medicinsk ansvariga läkaren. 

Om provresultatet hamnade utanför referensvärden skulle sjuksköterskorna konsultera läkare 

som fanns kopplad till mottagningen. Det var endast sjuksköterskan som arbetade på sjukhus 
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nr 2 som hade befogenhet att dosera Warfarin själv utan att rådfråga läkare. 

Referensintervallet på delegeringarna skiljde sig mellan antikoagulations-mottagningarna. På 

sjukhus nr 1 låg den mellan 1,8 - 3,4, på sjukhus nr 2 ordinerade sjuksköterskan själv 

Warfarin och på sjukhus nr 3 låg referensvärden mellan 1,8 - 5,0.  På både vårdcentralen fick 

sjuksköterskorna dosera Warfarin så länge som provsvaret låg mellan 2,2 - 2,8.  

 

Information/undervisning/ beställning av hjälpmedel 

Andra arbetsuppgifter som information om Warfarinbehandling, interaktioner med andra 

läkemedel och kost samt utprövning av kompressionsstrumpor var lika hos alla 

sjuksköterskor. Det var endast sjuksköterskan som arbetade på sjukhus nr 2 som brukade 

träffa patienterna för att informera de om deras situation och besvara deras frågor om 

behandlingen.  

”En av mina stora uppgifter är att försöka få patienterna att landa i den 

situation de befinner sig i och förklara varför de har blivit sjuka och ge de 

troliga orsakerna.” (Sjuksköterska 3) 

 

3.2 Sjuksköterskans nödvändiga kvalifikationer 

Praktisk kunskap 

Alla respondenter ansåg att kunskap om Warfarindosering var av stor betydelse för att kunna 

genomföra ett bra arbete på en antikoagulationsmottagning men de menade inte att den 

teoretiska kunskapen skulle vara ett krav. Respondenterna tyckte snarare att de nödvändiga 

kunskaperna kunde anammas med tiden och genom nya erfarenheter, dock skulle det inte vara 

en nackdel med en introduktionskurs eller likvärdigt för oerfarna. De betonade också att de i 

början av sitt arbete på antikoagulationsmottagning var tvungna att vara flexibla och utgå ifrån 

sitt sunda förnuft vid Warfarindosering tillfällena. De markerade också att, vid fall som väckte 

en osäkerhet hade de möjlighet att fråga sina kollegor. De sjuksköterskor som hade längre 

erfarenheter markerade att kunskapen som de har idag, har de erövrat genom erfarenheter och 

ur det perspektivet är de självlärda.  

”Ju mer man doserar och träffar Warfarinbehandlade patienter, desto 

skickligare blir man.” (Sjuksköterska 2) 

Sjuksköterskorna var eniga om att kunskapen erövras i praktiska miljöer men poängterar 

samtidigt vikten av att vara medveten om vad man gör eftersom medvetenhet samt ansvar 

enligt dem är nyckelord när man arbetar på en sådan mottagning. 
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”Sitter man tillräcklig länge här, då får man kompetensen som 

behövs.”(Sjuksköterska 4)                             

”(…) det viktigaste för mig är att vara noggrann och lyhörd. Man kanske inte 

har alla verktyg, men man får väl göra det bästa av situationen.” 

(Sjuksköterska 3) 

 

Teoretisk kunskap 

Ingen av sjuksköterskorna som arbetade på sjukhusen hade gått någon specifik kurs om 

Warfarinbehandling och Warfarindosering i samband med sin anställning. De hade endast 

haft möjlighet att ta del av interna föreläsningar, dock tyckte de att en introduktionsutbildning 

skulle vara passande för oerfarna sjuksköterskor. 

”(…) det har funnits interna föreläsningar på sjukhuset och då är det en läkare 

som genomfört de. Men, jag menar det kan ju inte vara samma sak som att gå 

på en kurs eller få en djupare utbildning i ämnet och som oerfaren kan man ju 

tycka att man ska få en introduktionsutbildning i alla fall.”(Sjuksköterska 1) 

De två distriktssköterskorna på antikoagulationsmottagningar inom primärvården hade inte 

fått någon utbildning eller möjlighet att gå en kurs om Warfarinbehandling. De båda ansåg att 

de borde fått en introduktionskurs eller en likvärdig föreläsning. 

”Egentligen spelar det ingen roll vilken mottagning man jobbar på, man borde 

få en teoretisk utbildning oavsett, det är tryggt att ha kännedom samt kunskap 

om de olika behandlingarna och sjukdomarna som man stöter på på en 

antikoagulationsmottagning.”(Sjuksköterska 5) 

Vidare underströk de båda att teoretiska kunskaperna kompletterar de praktiska. 

”man vill kunna ha båda delar för att kunna fastställa ett bra 

arbete.”(Sjuksköterska 6) 

Av alla respondenterna var endast sjuksköterska 3 och sjuksköterska 4 som hade gått 

koagulationskurs under åren de arbetade på antikoagulationsmottagning på respektive 

sjukhus. 

”(…) och eftersom jag kände att jag ville fördjupa mina kunskaper har jag 

under åren gått en 5- poängs koagulationskurs och en handledarkurs.” 

(Sjuksköterska 3) 
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3.3 Grundläggande förutsättningar för att kunna utföra ett säkert arbete 

 Erfarenhet 

För en del av sjuksköterskorna var erfarenhet av att arbeta på koagulationsmottagning den 

viktigaste faktorn. De tyckte att erfarenhet inom området var en grundläggande förutsättning 

för att kunna uppfylla patientsäkerheten. Dock var alla överens om att både praktisk och 

teoretisk kunskap inom området var av betydelse.  

”Man lär sig mer och mer med tiden genom att träffa patienterna. Man får 

bättre uppfattning varför INR-värdena avviker från fall till fall men samtidigt 

skulle föreläsningar, utbildningar och interna möten vara värdefulla 

förutsättningar för att säkerställa en bra och säker vård.”(Sjuksköterska 4) 

 

Utbildning 

Sjuksköterskorna betonade vikten av regelbundna nätverksträffar med andra sjuksköterskor, 

utbildningar om nya mediciner samt interna kurser för att uppdatera sin kunskap inom ämnet.   

”(…) samt att fördjupning i ämnet Warfarinbehandling och sjukdomar som 

kräver sådan behandling är viktiga delar. Det ska finnas fortlöpande 

föreläsningar om nya behandlingar så att man alltid är uppdaterad och kan 

säkerställa patientsäkerheten.”(Sjuksköterska 5) 

”Man måste vara trygg i sin yrkesroll. Och man blir trygg när man har 

väsentlig kunskap”(Sjuksköterska 2). 

Sjuksköterskan som hade den längsta erfarenhet av att arbeta med Waranbehandlade patienter 

markerade flera gånger att det var viktigt att sjuksköterskan hade tillräckligt med kunskap om 

vad som kunde påverka behandlingen. Hon poängterade även utbildningens roll och menade 

att vårdgivare bör förstå att personal som arbetar med antikoagulation behöver minst en 

utbildning på 7.5 högskolepoäng motsvarande den 5 poäng koagulationskurs som hon själv 

hade fått. 

”En sjuksköterska idag som arbetar med Warfarin måste också få kunskap om de 

nya läkemedel och vårdgivaren måste verkligen ha i åtanke att personalen inom en 

inte allt för lång framtid bör ha gått på sådana utbildningar.”(Sjuksköterska 3) 
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Personliga egenskaper 

Alla respondenterna nämnde ödmjukhet, öppenhet och självförtroende som de grundläggande 

förutsättningarna för att kunna utföra ett bra jobb.  

Den sjuksköterska som brukade dosera Warfarin självständigt ansåg att en 

grundläggande förutsättning var att sjuksköterskan hade tillräckligt med tid vid patientbesök. 

Detta på grund av att arbetet på antikoagulationsmottagning implicerar beslut om 

Warfarindoseringar. En annan förutsättning ansågs vara att det inte var en stressad miljö vid 

Warfarindoseringen, utan att omgivningen var lugn och trygg för såväl sjuksköterskan som 

för patienten.  

 

3.4 Sjuksköterskans bedömning av sin kunskap om Warfarinbehandling 

 Kunskap genom erfarenhet 

Alla respondenterna förutom distriktssköterskorna inom primärvården ansåg att de hade 

tillräcklig med kunskap inom området, INR-kontroll och Warfarindosering. Vid osäkerhet 

hade de möjlighet att fråga sina kollegor. Någon extra utbildning eller fördjupningskurs i 

ämnet var inte nödvändig enligt dem.  

En av de ovannämnda sjuksköterskorna uppgav att hon från allra första början 

inte kände att kunskaperna var tillräckliga, utan hon fick gå dubbelt med en kollega som 

jobbade på antikoagulationsmottagningen och lära sig arbetet praktiskt. Så småningom fick 

hon dosera Warfarin inom referensvärdena. Med tiden lärde hon sig mer och mer. Hon ansåg 

att hennes kunskap var tillräcklig för att kunna utföra patientsäker vård. 

”De årliga konferenserna med läkare och sjuksköterskor, det befintliga 

nätverket för sjuksköterskor och eftermiddags symposionerna där läkarna 

föreläser om olika diagnoser och blodförtunnande läkemedel har varit mycket 

givande och kunskapsberikande.”(Sjuksköterska 3) 

En av sjuksköterskorna som under åren hade gått en kurs, Hemostas och blödning 15 poäng, 

kände att erfarenheterna som byggts upp under de antal år hon arbetade på 

antikoagulationsmottagning var en bidragande faktor till att hon kände sig säker och trygg i 

sin yrkesroll.  Distriktsköterskorna vid båda vårdcentralen upplevde att deras kunskap var bra 

men inte tillräcklig. De hade läst en del litteratur och fått delta vid en auskultation på en 

antikoagulationsmottagning. Men trots erfarenheter som observationen och litteraturen hade 

bidragit till var de överens om att en fördjupning endast skulle resultera i någonting positivt.  
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”Ju mer man kan, desto tryggare agerar man i sin profession och 

yrkesroll.”(Sjuksköterska 6) 

 

3.5   Sjuksköterskans kunskap om Socialstyrelsens riktlinjer om Warfarinbehandling 

Socialstyrelsens riktlinjer om Warfarinbehandling 

Respondenterna kände till de lokala rutinerna på sina arbetsplatser. De var medvetna om 

Socialstyrelsens riktlinjer gällande trombosbehandling/Warfarinbehandling men kunde inte 

precisera dem.  De som arbetade på antikoagulationsmottagningar vid sjukhusen följde även 

den lokala Warfarindoseringsprogrammet.  

Endast sjuksköterska 3 vid sjukhus 2 följde en handbok som hette Hemostas vid 

allvarlig blödning. Vårdprogram, Trombos och Hemostas (SSTH), denna bok var enligt 

henne baserad på socialstyrelsens föreskrifter. Sjuksköterskan använde sig även av en bok 

som hette Koagulationsnytt (2006). 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Resultatet visade att sjuksköterskorna inte arbetade utifrån samma villkor vad gäller 

utbildningsmöjligheter trots att de arbetade med samma patientkategori, det vill säga 

Warfarinbehandlade patienter. Det var endast en av sjuksköterskorna som arbetade utifrån 

socialstyrelsens riktlinjer.  

Samtliga respondenterna förespråkade den teoretiska kunskapen och ansåg att 

sjuksköterskor bör få möjlighet att gå kurser samt utbildningar, dock ansåg de inte att detta 

skulle vara ett krav. Undersökningen visade också att arbetsmiljön i stor grad påverkade vilka 

förutsättningar respondenterna hade, deras ansvarsområden och deras befogenhet att dosera 

medicinen skiljde sig åt en hel del. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Uppgifter och ansvarsområde 

Syftet med intervjufrågan om sjuksköterskornas uppgifter och ansvarområde var att få en 

generell bild om sjuksköterskornas vardagliga arbete inom antikoagulationsmottagning. 

Sjuksköterskorna hade olika långa erfarenheter av att arbeta med Warfarinbehandlade 

patienter. När det gällde Warfarindosering hade sjuksköterskorna som arbetade på sjukhus en 
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delegering att dosera Warfarin inom ett bredare referensvärde jämfört med 

distriktsköterskorna som arbetade på antikoagulationsmottagning inom primärvården. Dock 

hade nästan alla sjuksköterskor liknande arbetsuppgifter, exempel på dessa var att ge 

kostinformation, pröva ut och förskriva kompressionsstrumpor och ge grundlig information 

om Warfarinbehandling. Undantaget var en sjuksköterska som arbetade på ett sjukhus som 

brukade avsätta mer tid för patienterna för att ge dem mer djupgående information om 

behandlingen. Hon diskuterade patienternas situation mer och besvarade eventuella frågor 

beträffande Warfarinbehandling. Detta poängteras av bland annat Bajorek et al. (2006)   och 

Wright (2010), som hävdar att det finns mer kompetenta och utbildade sjuksköterskor på 

sjukhus som ansvarar för INR-kontroller medan sjuksköterskor som arbetar på 

antikoagulationsmottagning på mindre klinker inte är lika delaktiga i Warfarinbehandlingen. 

Currie (2011) betonar också att sjuksköterskors arbetsuppgifter varierar beroende på var de 

arbetar. 

 

Nödvändiga kvalifikationer 

Trots att alla respondenter ansåg att kunskap om Warfarinbehandling var av stor betydelse för 

att kunna genomföra ett bra arbete på antikoagulationsmottagning tyckte de inte att den 

teoretiska kunskapen skulle vara ett krav. I motsats till detta påpekar och understryker 

Geevasinga et al. (2004) att personalens kvalifikationer och kunskap, såväl teoretisk som 

praktisk, är en av de avgörande faktorerna som behövs för att kunna leverera säker vård med 

god kvalitet. Sjuksköterskorna som deltagit i studien kände inte till några bestämda 

kvalifikationskrav för att arbeta på en antikoagulationsmottagning.  I likhet med Couris et al. 

(2000) som hävdar att bristande kunskap om Warfarin interaktioner kan leda till onödiga 

komplikationer tycker författare till studien också att kompletterande utbildning om 

läkemedlets interaktioner kan vara av stor betydelse. Detta kan bidra till att sjuksköterskorna 

ger lämplig rådgivning och besvarar patienternas grundläggande frågor och funderingar vilket 

i sin tur kan leda till optimala terapeutiska resultat vilket även understryks av Oterhals et al. 

(2013). 

 

Grundläggande förutsättningar  

Alla respondenter på både sjukhus och vårdcentraler betonade flera gånger att regelbundna 

nätverksträffar med andra sjuksköterskor, utbildningar om nya mediciner samt interna kurser 

skulle vara nödvändig för att kunna uppdatera sina kunskaper om Warfarinbehandling. De 

menade att det är genom olika interna föreläsningar och kurser som de får möjlighet att höja 
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sin kompetensutveckling. Detta bekräftas av Ashworth och Thompson (2011), Kenaly et al. 

(2010) samt Bajorek et al. (2006) som understryker kompetensutveckling och vidare- 

utbildningens betydelse.  

Författaren till studien anser i enlighet med ovannämnda studie, att anledningen 

till att majoriteten av deltagarna inte var självständiga fullt ut i sina doseringar med stor 

sannolikhet kunde bero på att de inte hade haft någon vidareutbildning i ämnet. Vilket kan ha 

resulterat i att de inte doserade fritt. Detta bekräftas även av denna studies resultat, det var 

bara sjuksköterska nr 3 på sjukhus nr 2 som hade gått på flera kurser och doserade Warfarin 

helt på egen hand.  

Respondenterna var alla eniga om att tillräckligt med tid för 

Warfarinbehandlade patienter, ödmjukhet och självförtroende också var grundläggande 

förutsättningar för att kunna utföra ett säkert arbete. Detta bekräftas av Oterhals et al. (2013) 

som betonar att en god och säker patientvård grundas på professionellt engagemang i området 

samt kontinuerligt kompetensutveckling.  

 

Bedömning av sin kunskap 

Sjuksköterskorna som arbetade på antikoagulationsmottagningar på alla sjukhus ansåg att 

deras kunskaper var tillräckliga i motsats till distriktssköterskorna inom primärvården som 

ansåg att deras kunskaper inom området var bra men inte tillräckligt. Detta kan bero på att 

sjuksköterskona på sjukhusen hade möjlighet att delta på årliga konferenser, eftermiddags- 

symposioner där läkarna föreläser på sjukhus eller tillgång till det befintliga nätverket för 

sjuksköterskor. Oterhals et al. (2013), Currie (2011) och Horton (1999) menar att vetskap om 

hur Warfarin interagerar med andra mediciner samt kännedom om de faktorer som påverkar 

medicinens verkan är viktiga premisser för arbetet. Att ha en djupare kunskap i ämnet bidrar 

till sjuksköterskans kompetens då hon blir tryggare i sin yrkesroll. 

 

Vetskap om Socialstyrelsens riktlinjer om Warfarinbehandling 

Resultatet visade mycket tydligt att det bara var en av sex respondenter som kände till eller 

var medveten om de krav som finns i Socialstyrelsens riktlinjer för vård av 

blodpropp/ventromboembolism (2004).  

 

4.3  Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes för att belysa sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av 

att arbeta inom antikoagulationsmottagning. Med hjälp av en kvalitativ metod kan man tolka 
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och förstå betydelsen av ett fenomen vilket i den här studien har varit sjuksköterskornas 

erfarenheter och upplevelser. Syftet med studien har i sin tur styrt valet av kvalitativa 

forskningsintervjuer (Forsberg & Wengström 2008). I motsats till en kvantitativ studie där 

fokus är att analysera frekvenser och proportioner belyser en kvalitativ studie fyra olika 

frågor; giltighet, tillförlighet, överförbarhet och delaktighet (Graneheim & Lundman 2011).  

Enligt Graneheim och Lundman (2011) betyder giltighet att resultatet av 

intervjuerna ska lyfta fram det som är utmärkande för det som ska beskrivas, nämligen om 

resultatet är trovärdigt.  Tillförlitlighet innebär att undersökaren så noggrant som möjligt 

verifierar sina ställningstaganden under studiens gång. Under alla steg i analysprocessen har 

författaren i enlighet med Granheim och Lundman (2011) dels reflekterat över olika möjliga 

tolkningar och dels fokuserat på syftet. Noggrann beskrivning om urvalet, analysarbetet, 

meningsbärande enheter, koder och kategorier kan skapa trovärdighet (Granheim & Lundman 

2011) vilket har presenterats i föreliggande studien.  

Pilot och Beck (2010) betonar att överförbarhet visar i vilken omfattning eller 

grad kvalitativa resultatet kan överföras till en annan grupp eller en annan situation. Vidare 

markerar de att en avgörande del i överförbarheten är att tillräckligt med material har 

presenterats. Granheim och Lundman (2011) markerar att författaren kan åstadkomma 

förutsättningar för överförbarheten men läsaren är den som i slutändan avgör om resultatet är 

överförbart till en annan kontext.  

I en kvalitativ studie är författarens delaktighet given (Graneheim & Lundman  

2011). Författarens erfarenhet av att arbeta på antikoagulationsmottagning har varit en styrka 

i studien, vilket ytterligare har gett möjlighet till ny kunskap. Vidare kan författarens 

förförståelse ha påverkat resultatet. En annan stark aspekt i studien har varit den öppna 

frågeställningen vilket har gett informanterna större utrymme att utrycka sig fritt.  

På grund av de rådande tidsramar och brist på antikoagulationsmottagningar 

begränsades antalet respondenter till sex personer. De tydliga reflektioner som informanterna 

hade över sina erfarenheter samt bra kommunikation mellan de och författaren bidrog till att 

mättnaden ansågs tillräckligt mycket för att uppnå syftet.  

Efter samtycke från enhetscheferna på mottagningarna skickades brev med 

studiens syfte och metoden som skulle användas till respondenterna. De fick även 

information om anonymitet samt att deltagandet i studien var frivilligt och att de kunde 

avbryta sitt deltagande när som helst (Kvale & Brinkmann 2009).  

Man kanske skulle fått en mer generell bild av verkligheten ifall studien varit 

utformad utifrån ett kvantitativt arbetssätt. En enkät hade kunnat nå ut till fler sjuksköterskor 



17 
 

och därigenom hade man kunnat få en mer nyanserad bild av arbetet i praktiken. En 

kvantitativ metod i form av enkätstudie hade också kunnat bearbeta ett större geografiskt 

område.  

Att studien genomfördes av författaren ensam kan vara en annan svaghet. Det 

skulle vara en fördel ifall författaren hade haft en medskrivare. Det skulle gett möjlighet till 

att diskutera samt analysera utifrån flera perspektiv. 

 

4.4 Slutsats 

Ingen av de medverkande sjuksköterskorna i studien hade fått en utbildning på 

antikoagulationsmottagningen. Alla respondenter kände sig inte heller helt trygga i sina 

teoretiska kunskaper. Vidare tycker författaren i enlighet med Socialstyrelsens förskrift 

(SOSFS 2005:17) att en god vård ska vara kunskapsbaserad och säker. Dock visar resultatet 

på att majoriteten av sjuksköterskorna inte upplever att de har starka teoretiska kunskaper om 

Warfarinbehandling. 

 

5. VIDARE FORSKNING 

Det skulle vara av intresse att jämföra organisationen och vården vid 

antikoagulationsmottagningar i olika städer. Vidare vore det av intresse att undersöka hur 

patienten upplever vården för att få en helhetsbild av situationen. 
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Bilaga 1  

                                                                                                                                 

Intervjuguide                                                                                                                               

1. Kan du beskriva din roll på antikoagulationsmottagningen? (vilka är dina arbetsuppgifter 

och ansvarsområden?) 

2. Vilka kvalifikationer anser du vara grundläggande för att kunna utföra ett bra jobb på 

antikoagulationsmottagning? 

3. Vilka förutsättningar anser du vara grundläggande för att kunna utföra ett bra jobb på 

antikoagulationsmottagning?   

4. Anser du att din kunskap om INR-kontroller är tillräckligt omfattande, om inte, hur skulle 

de önska fördjupa de? 

5. Vilka riktlinjer för Warfarinbehandling följer du? 
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Bilaga 2 

                                                                                                 

Informationsbrev till Klinikchef                                                                         

Informationsbrev och förfrågan om en intervjustudie om Sjuksköterskors upplevelser 

av patientsäkerhet inom antikoagulationsmottagning 

Jag är distriktssköterska Mitra Liaghat, och skriver min kandidatexamen i vårdvetenskap med 

titeln Sjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet inom antikoagulationsmottagning. 

Syftet med denna studie är att undersöka och återspegla sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser av att arbeta på antikoagulationsmottagning samt att undersöka huruvida 

sjuksköterskans arbete med patientsäkerhet överensstämmer med Socialstyrelsens krav, om 

hen har tillgång till nödvändiga resurser. 

Vid överenskommelse skulle intervjun hållas på deltagarens arbetsplats och under arbetstid. 

Beräknad Avsatt intervjutid är 30 minuter. Såväl deltagares som mottagningens namn 

kommer att hållas anonyma i studien. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mitra Liaghat 

Legitimerad Distriktssköterska 

Mobil: 0760 500 124 

 

Handledare; Charlotta Ingvoldstad    

Instituton för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 
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Bilaga 3 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i en intervjustudie om Sjuksköterskors 

upplevelser av patientsäkerhet inom antikoagulationsmottagning 

Jag är distriktssköterska Mitra Liaghat, och skriver min kandidatexamen i vårdvetenskap med 

titeln Sjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet inom antikoagulationsmottagning. 

Syftet med denna studie är att undersöka och återspegla sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser av att arbeta på antikoagulationsmottagning samt att undersöka huruvida 

sjuksköterskans arbete med patientsäkerhet överensstämmer med Socialstyrelsens krav, om 

hen har tillgång till nödvändiga resurser. 

Sammanlagt 6 sjuksköterskor beräknas delta. Deltagandet i studien innebär konkret att du 

intervjuas. Intervjun kommer att genomföras på din arbetsplats enligt överenskommelse om 

datum. Beräknade tiden för intervjun är cirka 30 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in 

på band. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att intervjuerna 

kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i Sekretesslagen. Din 

medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Om du accepterar att medverka i 

studien kommer du att kontaktas per telefon för att bestämma en tid för genomförande av 

intervjun. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mitra Liaghat 

Legitimerad Distriktssköterska 

Mobil: 0760 500 124 

 

Handledare; Charlotta Ingvoldstad    

Instituton för folkhälso- och vårdvetenskap 
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Bilaga 4 

Skriftligt samtycke till deltagande i en intervjustudie om Sjuksköterskors upplevelser 

av patientsäkerhet inom antikoagulationsmottagning 

Jag har fått information om studiens syfte, hur informationen ska samlas in och bearbetas. 

Jag har även blivit informerad om att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag, när jag 

vill, får avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag samtycker härmed till att 

medverka i denna intervjustudie som handlar om Sjuksköterskors upplevelser av 

patientsäkerhet inom antikoagulationsmottagning. 

 

 

____________________________                               

Ort   Datum           

 

_______________________  _______________ 

Deltagandes namnunderskrift   Namnförtydligande 

 

 

_______________________  _______________ 

Författare namnunderskrift    Namnförtydligande 

 

_________________ 

Handledarens namn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


