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Sammanfattning 
Många patienter med obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) som behandlas med 
Continuous Positive Airways Pressure (CPAP) avbryter sin behandling i ett tidigt 
skede. Att inte vara följsam behandlingen kan innebära olika hälsorisker för patienten 
som kan få allvarliga konsekvenser. Kommunikationssituationen vid det initiala 
utprovningsbesöket kan därför påverka huruvida patienten inte blir följsam och 
fullföljer behandlingen. Syftet med denna studie var att belysa hur vårdpersonal 
beskriver sina erfarenheter av kommunikationssituationen vid det initiala 
utprovningsbesöket av CPAP. En kvalitativ intervjustudie genomfördes med 23 
personer som alla möter denna grupp av patienter.  Som analysmetod användes induktiv 
innehållsanalys. Vid analysen av materialet framkom tre kategorier; Bygga en relation, 
Inta ett pedagogiskt förhållningssätt samt Stödja patientens delaktighet. Dessa tre 
kategorier mynnade ut i ett tema som visade på hur kommunikationssituationen 
beskrevs Skapa förutsättning för lärande hos patienten. Studien belyser vikten av en 
samskapande vård och ett personcentrerat förhållningssätt där patienten ses som en 
partner i de beslut som tas samt hur vårdpersonalens pedagogiska förhållningssätt 
påverkar kommunikations-situationen på olika sätt. Erfarenheterna som beskrevs i 
studien upplevdes påverka patientens möjligheter till lärande i situationen för en ökad 
följsam till sin CPAP-behandling.  
 
 
Nyckelord: Continious Positive Airways Pressure (CPAP), följsamhet, 
kommunikation, obstruktivt sömnapnésyndrom, patientutbildning, personcentrerad 
vård, samskapande omvårdnad (CoProduction), vårdpersonal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
Many patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) treated with Continuous 
Positive Airways Pressure (CPAP) interrupt their treatment at an early stage. Not 
having adherence to the treatment implies various health risks for the patient that can 
have serious consequences. Therefore, the communicationsituation at the initial testing 
visit may affect whether the patient does not follow up and completes the treatment. 
The purpose of this study was to illustrate how healthcare professionals describe their 
experiences of the communicationsituation at the initial visit testing CPAP. A 
qualitative interview study was conducted with 23 people who all meet this group of 
patients. As an analytical method, inductive content analysis was used. In the analysis 
of the material three categories was revealed; Build a Relationship, Take an 
Educational Approach and Support the Patient's Participation. These three categories 
emerged in a theme that demonstrated how the communication situation was described 
as Creating a prerequisite for learning for the patient. The study highlights the 
importance of a person-centered approach, a co-productive care where the patient is 
seen as a partner in the decisions and how the healthcare professionals' pedagogical 
approaches affect the communicationsituation in different ways. The experiences 
described in the study were perceived to affect the patient's ability to learn in the 
situation for an increased adherence to the CPAP treatment.  
 
 
Keywords: Adherence, communication, Continuous Positive Airways Pressure 
(CPAP), CoProduction, healthcare professionals´, obstructive sleep apnea, patient 
education, person-centered care. 
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Inledning 
Obstruktiv sömnapné (OSA) är mycket vanligt förekommande, ungefär 2% av 
medelålders kvinnor och 4% av medelålders män har OSA (Comon, Borzan, Vesa, & 
Todea, 2016). Sömnapné kan leda till olika hälsorisker som kan få allvarliga 
konsekvenser utan behandling. Personer med måttlig till allvarlig sömnapné löper ökad 
risk för kardiovaskulär morbiditet och mortalitet (Marshall, Wong, Cullen, Knuiman, 
& Grunstein, 2014). När patienten har >5 enligt apné/hypopné index (AHI) samt 
uttalade symtom, vilka påverkar patientens dagliga liv, brukar termen obstruktivt 
sömnapnésyndrom (OSAS) användas. Utifrån patientens perspektiv, som under 
varierande tidsperioder upplevt symtom, som på olika sätt skapat lidande för patienten, 
förändras sannolikt situationen när en diagnos ställs och behov av ny kunskap uppstår 
hos patienten (Pilhammar, 2012). 
 
OSAS kan behandlas med olika metoder där Continious Positive Airway Pressure 
(CPAP) är det primära alternativet. Studier visar att följsamheten till behandling med 
CPAP uppskattas ligga mellan 20 och 83% (Smith, & Lasserson, 2009; Wolkove, 
Baltzan, Kamel, Dabrusin, & Palayew, 2008). Innan CPAP-behandlingen kan starta 
behöver patienten information och instruktioner om behandlingen och dess utrutsning. 
För detta krävs att vårdpersonalen har kompetens att handleda och skapa förståelse hos 
patienten (Broström, Fridlund, Hedberg, Nilsen, & Ulander, 2016; Karlsson, Elfström, 
Sunnergren, Fridlund, & Broström, 2014).  
 
Ward, Hoare och Gott (2014) menar att patienten upplever kommunikationen med 
vårdpersonalen som bristfällig vid behandlingen med CPAP. Information om orsaker, 
konsekvenser samt potentiella egenvårdsåtgärder innan och efter behandling med 
CPAP är viktigt för patientens följsamhet till behandlingen. Kommunikations-
situationen mellan patient och vårdpersonal kan påverka huruvida patienten inte blir 
följsam och fullföljer behandlingen (Broström et al., 2016). Mot denna bakgrund 
skapades ett intresse att genomföra en studie kring hur vårdpersonal beskriver 
kommunikationssituationen vid det initiala CPAP-utprovningsbesöket. 

Bakgrund 
Obstruktiv sömnapné 
Obstruktiv sömnapné (OSA) är ett tillstånd som innebär upprepade andningsuppehåll 
under sömnen. Dessa andningsuppehåll, som även kallas apnéer, kännetecknas rent 
mekaniskt av en kollaps av svalget under sömnen och varar under minst 10 sekunder 
(Greenstone, & Hack, 2014).  Ett reducerat luftflöde på minst 50% i 10 sekunder eller 
mer kallas hypopné.  OSA kan drabba de flesta åldersgrupper men ökar i förekomst 
med stigande ålder (Senaratna et al., 2016) och förekomsten ökar ytterligare om man 
tittar på gruppen överviktiga patienter (Coman et al., 2016; Senaratna et al., 2016). 
Patienter med övervikt och ett BMI >30 har en ökad benägenhet för kollaps av övre 
andningsvägar. Andra riskfaktorer är bland annat alkoholanvändning, rökning, ökat 
nackomfång eller avvikande anatomi i övre luftvägarna (Lindberg et al., 2008). 
 
OSA diagnostiseras i de flesta fall med nattliga andningsregistreringar med polygrafi 
där mätningar av apné/hypopné index (AHI) registreras, vilket är antalet apnéer och 
hypopnéer per timma (h). AHI beskriver svårighetsgraden av obstruktiv sömnapné: >5–
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15 /h (lätt obstruktiv sömnapné), 15–30 /h (måttlig obstruktiv sömnapné) och >30 /h 
(svår). För patienter med lätt OSA och patienter med måttlig till svår OSA med 
påträngande sömnighet indikeras någon form av intervention (Greenstone & Hack, 
2014). Vid AHI >5 samt uttalade symtom som påverkar patientens dagliga liv används 
termen Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) som leder till försämrad syresättning av 
blodet och i kombination med en högre koldioxidhalt och kroppens 
försvarsmekanismer leder det till flera och korta uppvaknanden som patienten inte alltid 
är medveten om. Denna sömnstruktur ökar patientens andel av ytlig sömn och minskar 
andelen djupsömn vilket orsakar att patienten upplever ökad sömnighet dagtid (Iranzo, 
2010).   Patienter med OSAS har på grund av ökad sympatikusaktivering/stress samt 
hormonella störningar som påverkar lipidnivåerna en ökad risk att drabbas av bland 
annat hypertoni, hjärtsjukdomar, stroke och diabetes om deras tillstånd inte behandlas 
(Park, Ramar, & Olson, 2011). OSAS påverkar inte bara den somatiska hälsan. Den ger 
upphov till extrem dagsömnighet, nedstämdhet, nedsatt koncentrationsförmåga, 
huvudvärk, refluxer, känsla av trötthet och nokturi (Franklin, Rehnqvist, & Axelsson, 
2007; Lindberg et al., 2008). Studier visar även att sömnstörningar kan påverka den 
psykiska hälsan hos den som drabbats, där samband mellan depression, sömnighet och 
låg saturation under sömnen identifierats (Yosunkaya, Kutlu, & Cihan, 2016). 
 
Livsstilsåtgärder som viktnedgång och minskad konsumtion av alkohol har visat sig 
minska antalet episoder av apnéer och hypopnéer under sömnen (AlRumaih, Baba, 
AlShehri, AlHelal, & Al-Humaiden, 2016). Det primära syftet med behandlingen är att 
eliminera andningsuppehållen, förbättra symtomen och dess negativa konsekvenser 
(Greenstone, & Hack, 2014). Har patienten någon avvikande anatomi kan detta 
korrigeras genom kirurgi. Även viktminskning kan vara en lämplig intervention 
(Lindberg et al., 2008). De huvudsakliga behandlingsalternativen är främst tekniska 
lösningar som orala apparater i form av bettskenor samt Continuous Positive Airways 
Pressure (CPAP) (Greenstone & Hack, 2014). 

Continuous Positive Airways Pressure (CPAP) 
OSAS kan behandlas på olika sätt. Den mest framgångsrika behandlingen sker med 
hjälp av CPAP som är det alternativ som i första hand används vid medelsvårt och svårt 
sömnapnésyndrom. Behandlingen med CPAP innebär en ökad syresättning samt 
minskning av antalet uppvaknanden och symtom (AlRumaih et al., 2016). CPAP består 
av en elektrisk driven maskin kopplad till en mask (Greenstone, & Hack, 2014). Masker 
finns i olika storlekar och former som orala munstycken, näs- eller ansiktsmask. De 
moderna maskinerna är tystgående, små och bärbara (Manuel, & Hardinge, 2016). Från 
maskinen skapas ett övertryck med filtrerad luft som skjuts ut med ett positivt tryck, 
vilket anpassas för varje patient (Greenstone, & Hack, 2014). Trycket inuti masken är 
ett konstant övertryck som är inställt vid behandlingens början (Manuel, & Hardinge, 
2016). Övertrycket är kontinuerligt och håller de övre luftvägarna öppna och tillåter fri 
andning för patienten (AlRumaih et al., 2016; Greenstone, & Hack, 2014). För att uppnå 
bästa möjliga resultat på behandlingen krävs att en god tätning och minimering av 
läckage (Manuel, & Hardinge, 2016). Inom den första veckan sker normalt de första 
symtomförbättringarna där nyttan med behandlingen överväger nackdelarna. Även om 
flera symptom upphör hos individen efter påbörjad behandling så tenderar följsamheten 
till behandlingen vara dålig, speciellt i det initiala skedet (Ulander, Svenson Johansson, 
Ekegren Ewaldh, Svanborg, & Broström, 2014).  
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Följsamhet till CPAP är definierat som en användning på >4 h /natt minst 70% av 
nätterna (Smith, & Lasserson, 2009; Ulander et al., 2014).  Följsamhet registreras av 
CPAP-enheten och kan övervakas regelbundet, även om den effektiva användartiden 
är okänd då det gäller olika fysiologiska negativa effekter (Greenstone, & Hack, 2014). 
Behandling med CPAP kan eliminera såväl andningsuppehåll, symtom som negativa 
konsekvenser för patienten. Trots detta avslutar ca 20% sin behandling på grund av 
utebliven effekt eller dålig tolerans (Haniffa, Lasserson, & Smith, 2004; Ulander et al., 
2014). Ett ökat antal uppvaknanden, muntorrhet, oro, läckage, hårt sittande mask, 
blockering av näsan samt störande ljud beskrivs som de mest negativa faktorerna som 
kan påverka patientens följsamhet till behandling med CPAP. Det fanns en signifikant 
större risk för att avbryta CPAP-behandlingen under det första året om dessa 
biverkningar upplevs de första 1–2 veckorna in i behandlingen (Ulander et al., 2014). 
Ett erfaret vårdteam som är bekanta med maskiner, masker och som bemöter 
patienternas oro och ångest är viktigt för en effektiv CPAP-behandling (Greenstone, & 
Hack, 2014).  Det är viktigt att vårdpersonal och patient förstår varandra för att mötet 
ska bli effektivt. En god kommunikation och relation mellan vårdpersonal, patient och 
närstående åstadkommer förståelse för patientens situation (Fossum, 2013).  

Kommunikation 
Att skapa förståelse för OSAS och behandlingen med CPAP, som för patienten vid det 
initiala utprovningsbesöket är något nytt, kan vara komplicerat. Förståelse skapas av 
bland annat kommunikation där fokus bör vara att ge stöd till patienten för att förstå 
den nya livssituationen i samband med vård och behandling. Genom att ge utrymme 
för samtal kan patienten känna sig trygg och få möjlighet att nå förståelse efter behov. 
För vårdpersonal inom hälso- och sjukvården skapas ett behov av pedagogiska insatser 
för att underlätta lärandet för patienten (Friberg, 2012). Det pedagogiska arbetet handlar 
då främst om att ge patienten information samt bedöma om patienten uppfattat 
informationen på ett önskvärt sätt (Sandberg, 2017). Vårdpersonalens pedagogiska 
uppgift innebär också att bidra till patientens egna kraft och fortsatta ansvar för sin 
hälsa. För detta behöver patienten kunskap om sjukdomen för att underlätta fortsatt 
behandling (Sandberg, 2017). En förutsättning för detta är en välfungerande 
kommunikation mellan patient och vårdpersonal (Klang Söderkvist, 2013). Vid 
patientundervisning där patientens lärande och sökande efter kunskap står i fokus blir 
kommunikation en stödjande faktor där patientens frågor, erfarenheter, föreställningar 
och resurser kommer fram (Öhlen, 2017).  
 
Kommunikation av olika slag förekommer även vid praktiskt lärande men där 
förmedlas det oftast i samband med praktisk övning eller där tillämpning till något 
specifikt och situationsbundet sker (Friberg, 2012). Praktiskt och teoretiskt lärande kan 
man säga är olika sidor av samma sak och kan interagera med varandra (Engström, 
2016). Lärandet är en process, något som stärker patienten, minskar känslan av 
hjälplöshet och främjar delaktighet. En bra patientundervisning innefattar att man 
bedömer patientens kunskapsbehov, sätter upp mål, genomför och utvärderar resultat. 
Målet med lärandet är att det ska leda till bestående förändring för patienten genom att 
få tillgång till relevant kunskap som gör det lättare att fatta självständiga beslut 
(Pilhammar, 2012). 
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Patientundervisning  
Syftet med undervisningen för patienter med OSAS och behandlingen med CPAP är 
att stärka och stötta patienten för att kunna få kontroll över sin sjukdom och få en så 
god livskvalité som möjligt (Smith, Nadig, & Lasserson, 2014; Wozniak, Lasserson, & 
Smith, 2014). Vårdpersonalen bör utgå ifrån den enskilda patientens behov av kunskap 
och patientundervisningen bör anpassas efter patienten (Pilhammar, 2012). 
Patientundervisning ingår ofta som en självklar del i vårdpersonalens dagliga arbete. 
Genom teoretisk och praktisk kunskap kan reflektion kring handlandet ske och anpassa 
undervisning efter patientens behov och situation. Genom att låta patienten ta eget 
ansvar, vara delaktig i beslut och på så sätt kunna bli mer följsam till behandling skapas 
en trygghet och känsla av delaktighet i vården (Pilhammar, 2012). Kommunikationen 
mellan patient och vårdtagare baserar sig på patientens hälsotillstånd, kunskap, 
erfarenheter och attityder. För att erhålla kunskap vid patientutbildningen måste 
patienten ha en egen vilja att använda sin kunskap. Den vuxnas lärande utgår ifrån egna 
behov och detta sker oftast genom reflektion och experiment (Vygotsky, 1978). 
Patientundervisning kan se olika ut beroende på vilken situation man befinner sig i, det 
kan ske vid ett tillfälle eller under en längre period. För att genomföra en 
patientundervisning av god kvalité är vårdpersonalens kunskap, färdigheter och attityd 
viktiga faktorer för att lyckas (Pilhammar, 2012). Kunskap om patienten och dennes 
behov är lika viktigt som kunskap om användbara metoder för patientutbildningar. 
Färdigheter i att stötta patienten i egenvård för att öka motivation och stötta i att planera 
och utvärdera är också viktiga komponenter. För att upprätthålla en lärprocess behövs 
en förmåga att interagera med patienten. Det är genom kommunikationen, människor 
emellan, som det uppstår kunskap, en ”utvidgad och förändrad erfarenhet” som 
genererar en utveckling hos patienten (Dewey, 2005).  Planering av vård behöver 
därmed ske i samråd med patienten och närstående (Batalden et al., 2015; Grønning, 
Rannestad, Skomsvoll, Rygg, & Steinsbekk 2013). 

Samskapande omvårdnad  
Samskapande omvårdnad innefattar förutom patientens behov, förutsättningar och 
värderingar också vårdpersonalens förhållningssätt och omvårdnadshandlingar. 
Patienten bör ges möjligheter att vara delaktig i sin vård och tillvarata sina egna resurser 
för att uppnå hälsa genom att tillsammans med vårdpersonalen skapa en ömsesidig plan 
med gemensamma mål för sin behandling med CPAP (Batalden et al., 2015). Batalden 
har utvecklat Wagners Chronic Care modell som sammanfattar de grundläggande 
elementen för att förbättra vården i hälsosystemen på både en samhälls-, organisations-
och patientnivå. Wagners modell utvecklades då man såg brister som avsaknad av 
rutiner, samordning och planering av vården kring patienten samt brister på uppföljning 
för att säkerställa de bästa resultaten.  Patienterna visade sig även ha otillräcklig 
utbildning för att hantera sina sjukdomar (Wagner, Austin, & von Korff, 1996). 
Utgångspunkten för modellen är att lärande sker i samspel mellan patienten och 
vårdpersonalen i ett sammanhang, samtidigt som patientens tänkande och handlande 
styrs av den egna förståelsen (Batalden et al., 2015). Vårdpersonalen tar enligt modellen 
lika stor hänsyn till patientens egna kunskaper, värderingar, förutsättningar och behov 
som sin egen professionella kunskap. Kunskap, förståelse och insikt om sin diagnos 
och behandling med CPAP är en förutsättning för att patienten ska kunna vara delaktig 
och ha inflytande över sin egna hälsa.  
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Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård innebär att patienten med OSAS tillsammans med vårdpersonalen 
ingår ett partnerskap där beslut om vården tas i samråd med patienten och ibland även 
med anhöriga (Ekman et al., 2011). Partnerskapet beskrivs som en relation vilken 
bygger på förtroende och förståelse för varandras kunskap, sjukvårdspersonalens 
faktamässiga kunskap och personens egen kunskap om sig själv (McCormack, & 
McCance, 2006). McCormack och McCance (2006) beskriver personcentrerad vård 
utifrån ett ramverk som består av fyra delar. Den första delen handlar om 
vårdpersonalens engagemang och egenskaper där kompetens inom professionen är av 
vikt. Vårdpersonalens förhållningssätt och bemötande kännetecknas av en öppenhet, 
följsamhet, en tilltro till patienten och en vilja att vårda med värdighet och respekt. Att 
ha en social och kommunikativ förmåga samt kunna fatta beslut och prioriteringar i 
vården. Den andra delen berör vårdmiljön där vården bedrivs och där gemensamma 
beslut tas. Tredje delen handlar om personcentrerade processer, där patientens 
önskningar och värderingar utifrån fysiska, psykologiska, sociala och andliga behov 
beaktas. Vårdpersonalen bör visa att de på ett engagerat sätt tar ansvar för och bekräftar 
patienten genom att kunna lyssna in dennes situation. Sista delen handlar om de 
förväntade resultaten av den personcentrerade vården, det vill säga om patienten är nöjd 
och har känt sig delaktig. Att patienten får känna delaktighet i sin vård har en positiv 
inverkan på bland annat följsamheten till vårdens rekommendationer och 
behandlingsresultat (Ekman et al., 2011). Personcentrering inom hälso-och sjukvården 
innebär att planera, genomföra och organisera vården med utgångspunkten att förstå 
patientens värld. Hur ser patientens relation ut till sin OSAS, CPAP-behandling och 
vård. Patienten behöver stöd för att kunna utnyttja sina egna resurser och insikter för 
att utvecklas och stärkas för att uppnå hälsa trots sin sjukdom (Ekman, Norberg, & 
Swedberg 2014).  

Problemformulering 
Tidigare forskning visar att följsamheten till CPAP-behandling är dålig. Effekterna av 
detta är allvarliga för patienten och kan ha stor påverkan på dess livssituation. Flera 
studier är gjorda utifrån patientens perspektiv kring följsamheten till behandlingen. 
Bland annat visar dessa studier att bristande information om diagnos och behandling 
vid det initiala utprovningsbesöket påverkar patientens fortsatta vård på ett negativt sätt 
vilket gör det svårare för patienten att bli följsam till sin behandling. Få studier 
beskriver vårdpersonalens perspektiv kring kommunikationssituationen vid det initiala 
utprovningsbesöket för att öka patientens följsamhet till behandlingen. Om 
vårdpersonalens kompetens är otillräcklig inom kommunikation och 
patientundervisning i unika omvårdnadssituationer och om inte patienterna görs 
delaktiga i den egna vården kan det leda till negativ inverkan på patientens upplevda 
vårdkvalitet och bidra till sämre vårdresultat. Det finns ett stort behov av 
omvårdnadsforskning där utveckling av patientundervisning och stöd till vårdpersonal 
framkommer. 

Syfte 
Syftet var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av kommunikationssituationen 
mellan vårdpersonal och patient vid det initiala utprovningsbesöket av CPAP-
behandling.  
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Metod 
Design 
Studien har genomförts som en kvalitativ intervjustudie för att beskriva 
vårdpersonalens erfarenheter av det studerade fenomenet. En kvalitativ design avser att 
undersöka upplevda erfarenheter för att få kunskap om dess innebörd och sammanhang. 
(Polit, & Beck, 2016). För att analysera materialet användes systematiken kring 
kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (2004). 
En induktiv ansats innebär att empirin är utgångspunkten, att förutsättningslöst tolka 
människors berättelser om sina erfarenheter. Motsatsen till induktiv är deduktiv där en 
teori istället prövas i empirin (Graneheim & Lundman, 2004; Priebe, & Landström, 
2017).  
 
Urval 
Ett ändamålsenligt urval (Polit, & Beck, 2016) användes med avsikt att få en rik 
variation gällande kön, ålder, erfarenhet av CPAP-utprovning samt typ av klinik. 
Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara utbildade inom hälso- och sjukvård 
samt ha minst 2 månaders klinisk erfarenhet av CPAP-utprovning. Att inkludera 
individer med olika erfarenheter ökar chanserna att fånga in olika perspektiv kring det 
som ska studeras (Graneheim & Lundman, 2004). Personer som enbart arbetade 
administrativt med CPAP och inte hade någon patientkontakt exkluderades. 
 
Initialt togs kontakt med verksamhetschefer på sex olika kliniker i Sverige, för att 
informera om studien och dess syfte. Personalansvariga och personal fick både skriftlig 
och muntlig information, bland annat via affischer, av verksamhetscheferna på 
respektive klinik. Via en intresseanmälan som förmedlades till forskaren kunde 
personal valfritt visa sitt intresse för att delta i studien. Samtliga som visade sig 
intresserade täckte in de behov som studien hade. Målet var att intervjua cirka 25 
personer. Totalt intervjuades 23 stycken deltagare och de ingick alla under 
benämningen vårdpersonal. I benämningen vårdpersonal ingår sjuksköterskor och 
biomedicinska analytiker.  Medelålder var 51 år varav 5 var män och 18 var kvinnor. 
Tolv av vårdpersonalen hade jobbat med CPAP-utprovning upp till tio år och resterande 
längre än tio år. Den av vårdpersonalen som arbetat kortast tid hade arbetat 2 månader 
och den med längst erfarenhet hade arbetat i 28 år (MD = 10 år).  
 
Datainsamling 
Studien är en delstudie i en större multicenterstudie om följsamhet till CPAP-
behandling, där patientkommunikationen är en av många faktorer som studeras. 
Intervjuerna genomfördes av en forskare med erfarenhet av semistrukturerad 
intervjumetod, under december 2015 till juli 2016. Deltagarna valde själva plats för 
intervjuerna, vilket blev i samtliga fall på informanternas arbetsplatser. En strukturerad 
intervjuguide användes som stöd under intervjun (bilaga 1), vilket innebar att 
intervjufrågor var öppna, att de inte behövde tas i en viss ordning utan anpassades 
utifrån det som framkom under intervjun (Danielsson, 2017).  Intervjuerna var mellan 
30–60 minuter långa. Samtliga intervjuer startade med en inledande fråga – ”Beskriv 
hur ett bra vårdsamtal vid ett CPAP besök ser ut, som du ser det”. För att få en djupare 
förståelse rörde frågorna hur deltagarna såg på inledningen av samtalet, hur patientens 
roll uppfattades, hur man såg på sin egna roll, hur kontakt skapades, faktorer som 
påverkade samtalets utformning, samtalets innehåll samt hur samtalet avslutades. 
Följdfrågor kunde vara – ”Kan du berätta mer?” ”Har du någon tanke med att du gör 
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på det viset?” ”Hur kände du då?” ”Hur gick det till?” för att kunna komma ännu 
djupare in på ämnet. 

Dataanalys 
Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys 
utvecklades för att kunna hantera stora mängder data och kan närmas med ett 
kvantitativt eller kvalitativt förhållningssätt. Omvårdnadsforskningen använder sig ofta 
av en kvalitativ innehållsanalys för att kunna tolka transkriberade texter efter intervjuer. 
Den kvalitativa innehållsanalysen letar skillnader och likheter i textinnehållet som 
sedan utmynnar i kategorier och eventuellt även teman. I varje text finns ett manifest 
innehåll vilket handlar om det textnära och uppenbara. Tillika finns ett latent budskap, 
vilket i sin tur handlar om det underliggande budskapet, alltså det som sägs mellan 
raderna (Graneheim & Lundman, 2004). Polit och Beck (2016) beskriver vikten av att 
transkriptionerna blir korrekta och att de inte missar den totala känslan och de 
underliggande meningarna i materialet. De transkriberade intervjuer är utskrivna med 
pauser och andra ljud för att få en känsla av intervjun så att den uppfattas så korrekt 
som möjligt. 
 
Analysen genomfördes i flera steg. Det första steget var att inledningsvis läsa den 
transkriberade texten upprepande gånger som en helhet, för att få en övergripande 
uppfattning av innehållet. Det andra steget i analysen innebar att identifiera 
meningsenheter som svarade mot syftet. Dessa meningsenheter markerades, kopierades 
och skrevs in en Excelfil.  Sådant som inte ansågs relevant mot syftet sorterades bort. 
Som det tredje steget i analysen sammanfattades meningsenheterna i Excelfilen med 
centrala ord, så kallade kondenserade meningsenheter, innan de skrevs ut i 
pappersformat. Därefter abstraherades dessa utifrån innebörd och märktes med en kod. 
Koderna jämfördes vid upprepade tillfällen av författaren för att finna likheter och 
skillnader och sammanfördes sedan utifrån innehåll med hjälp av olika färgpennor. 
Liknande koder abstraherades till subkategorier och därefter till kategorier (Tabell 1).  
Tabell 1. Exempel på analysprocessen från intervjutext till kategorier. 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Subkategori Kategori 

Empati visar jag 
framförallt genom att 
ta hänsyn till 
patienten framför mig 
i stunden och visa 
förståelse för deras 
situation. (16) 
 

Empati är ta hänsyn 
och visa förståelse 
för patientens 
situation 
 
 
 

Visa hänsyn 
och 
förståelse 

Visa empati 
 

Bygga en relation 

...vara pedagogisk 
handlar om att vara 
tydlig...att visa på 
handhavande… jag 
har en spegel på mitt 
rum för att de ska 
kunna vara ”hands 
on” när de sätter på 
sig masken (11) 
 

Pedagogisk handlar 
om att vara tydlig.  
 
Vara ”hands on”  
 
Prova masken i 
spegel. 

Instruera och 
prova på 

Använda 
pedagogiska 
hjälpmedel 
 

Inta ett 
pedagogiskt 
förhållningssätt 
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Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

…det är en känsla 
man får, någonting de 
säger, som man 
scannar av …man har 
mött många olika 
sorters 
människor…då får 
man en viss 
uppfattning…Det 
som kallas en klinisk 
blick… (21) 
 

Känsla för 
patienten, scannar 
av. 
 
Erfarenhet ökar 
förståelsen för 
patientens 
utgångsläge 

Utgår från 
patienten 

Behovsanpassat 
stöd 
 

Stödja patientens 
delaktighet 

 
För att säkerställa att inget viktigt missades, försvann eller lades fel samt att innehåll, 
meningsenheter och koder stämde överens rörde sig analysen återkommande mellan 
originaltext och de olika kategorierna. För att binda samman de olika kategorierna 
skapades ett tema, en röd tråd som återkommer i kategorierna, koderna och 
meningsenheterna. Ett tema svara på frågan ”Hur?” och kan spegla det underliggande 
innehållet i flera kategorier (Polit, & Beck, 2016). Under analysarbetet har författaren 
haft diskussioner tillsammans med handledare och erfaren forskare i ämnet samt erhållit 
stöd från dessa. Det sammanställda materialet utgör studiens resultat. 

Forskningsetiska ställningstaganden 
De forskningsetiska överväganden som gjorts är att följa de krav som ställs enligt SFS 
2003:460, lagen om etikprövning samt att följa de fyra forskningsetiska krav om 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande som finns beskrivna av 
Vetenskapsrådet (2017).  
 
De som ingår i forskningen ska enligt informationskravet få information om studiens 
syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om de vill 
delta och att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas utan motivering 
(Vetenskapsrådet, 2017). För att uppfylla kravet om samtycke lämnades en ”Inbjudan 
till att delta i en intervjustudie” för att informera deltagarna som uppfyllde 
urvalskriterierna (bilaga 2). Informationen beskrev bland annat bakgrunden till studien, 
dess syfte, vad medverkan i studien innebar samt forskningsetiska regler. Vid 
intervjuernas start tillfrågades intervjudeltagarna om de förstått informationen som 
skickats ut till dem, om de deltog frivilligt och om de var införstådda med att de kunde 
avbryta intervjun när som helst utan att uppge orsak eller erfara framtida konsekvenser. 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) skall samtliga deltagare garanteras konfidentialitet 
vilket innebär att deltagarna inte ska kunna identifieras i resultatet eller i metoden, alla 
uppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det och att de 
uppgifter som samlas in endast får användas i forskningssyfte, detta för att uppfylla 
kravet om nyttjande. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får 
användas för forskningsändamål. När uppgifter lånas ut eller doneras till andra forskare 
gäller de förpliktelser som ursprungligen utlovats. Intervjuerna spelades in, 
transkriberades och kodades. Ljudfiler, transkriberat material och kodnyckel har 
förvarats åtskilt och hanterats av intervjuande forskare samt författaren till denna studie 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, 2018).   
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Intervjuerna riktade sig till vårdpersonal och omfattar inte patienter, trots detta har en 
etikansökan gjorts då studien är en del av ett större forskningsprojekt. Regionala 
etikprövningsnämnden i Linköping har godkänt ansökan 14-06-18 med Dnr 2014/232–
31. 

Resultat 
Tre kategorier identifierades när vårdpersonalen beskrev sina erfarenheter av 
kommunikationssituationen vid det initiala CPAP-utprovningsbesöket. Resultatet 
redovisas utifrån tre kategorier; Bygga en relation, Inta ett pedagogiskt förhållningssätt 
och Stödja patientens delaktighet. Kategorierna mynnade ut i ett tema; Skapa 
förutsättningar för lärande (Figur 1).  

 
Figur 1. Översikt av subkategorier, kategorier och tema.  

Skapa förutsättningar för lärande 
Vårdpersonalen beskrev sina erfarenheter av hur de redan i det första mötet med 
patienten började bygga på en relation dem emellan. Genom att på ett empatiskt och 
respektingivande sätt visa intresse för patientens frågor och behov av kunskap beskrevs 
erfarenheterna av att ett ömsesidigt förtroende skapades. När miljön runt patienten 
upplevdes vara trygg och öppen för frågor och svar beskrev vårdpersonalen hur de 
planerade och strukturerade kommunikationssituationen för att kunna inta ett 
professionellt förhållningssätt med hjälp av olika pedagogiska hjälpmedel. I den 
fortsatta kommunikationssituationen beskrev vårdpersonalen sina erfarenheter av att 
kunna läsa av patientens förutsättningar och genom detta inta ett coachande 
förhållningssätt utifrån patientens behov. Både erfarenheter av gruppundervisning och 
närståendes medverkan beskrevs ge stöd till patientens upplevelse av delaktighet till sin 
behandling. Dessa erfarenheter beskrevs skapa förutsättningar för patientens lärande 
och kunde generera i en ökad följsamheten till behandlingen.  
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Bygga en relation 
Vårdpersonalen upplevde vikten av att bekräfta patienten genom att visa intresse för 
den individ som kommit till utprovningsbesöket. De beskrev hur de upplevdes skapa 
en förtroendegivande relation med patienten genom att visa respekt och empati. 
Vårdpersonalen beskrev hur de upplevde att relationen till patienten började skapas 
redan när vårdpersonalen gick ut för att hämta patienten i väntrummet. 

Visa intresse för patienten  
För att få patienten att känna sig välkommen till utprovningsbesöket beskrevs hur en 
familjär känsla försökte skapas vid kommunikationssituationen. 
 

”Att de ska känna sig välkomna…att det blir en bra start på mötet.” (15) 
 
Genom att visa ett intresse och engagemang för patienten, i ett tidigt skede, beskrevs 
hur ett ömsesidigt förtroende byggdes upp. Att få ögonkontakt med patienten samt att 
genom beröring bekräftade att man såg patienten upplevdes och beskrevs som viktig i 
kommunikationssituationen. Detta kunde appliceras genom att man tog i hand eller att 
man la en hand på patientens axel. 

Visa respekt 
Personkemi upplevdes ha betydelse för kommunikationssituationen. Det beskrevs hur 
det ställdes krav på vårdpersonalens professionalitet och omtanke vilket upplevdes 
kräva en högre grad av skicklighet.  
 

”Det underlättar för alla om man har en positiv attityd, och att man är  
tillåtande.” (7) 

 
Vårdpersonalens sätt att vara och bemöta patienten upplevdes skapa en ömsesidig 
respekt i relationen med patienten. 

Visa empati 
Genom ett lugnt tillvägagångssätt beskrev vårdpersonalen deras förmåga att kunna sätta 
sig in i en annan människas situation. Att visa förståelse för patientens situation, att tala 
om för patienten att detta var deras stund, deras tid och möjlighet till att få information 
och kunskap om sin diagnos och behandling. 
 

”Känner man att man har empati, motivation inför sitt jobb så är det mycket 
enklare att få dem motiverade” (1) 

 
Att ha förmåga att visa empati beskrevs som positiva egenskaper där patienten gavs 
möjlighet till att känna sig väl omhändertagna vid utprovningsbesöket. 

Skapa förtroende 
För att skapa ett gott förtroende mellan patient och vårdpersonal beskrev 
vårdpersonalen hur de genom dialog med patienten upplevdes skapade en relation. 
Vårdpersonalen beskrev hur de upplevde att samspelet dem emellan skapade 
förtroendet och motivation till behandlingen vilket upplevdes generera i ökad 
följsamhet till behandlingen. 
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”Jag tycker kanske att man får någon form av, vad ska jag säga, relation eller 
någon form av koppling så där… och de ser att jag är intresserad av dem och 
då får de förtroende för mig.” (4) 

Inta ett pedagogiskt förhållningssätt 
Vårdpersonalens erfarenheter om kommunikationssituationen vid CPAP-utprovning 
var att miljön påverkade patientens förutsättningar för ökad följsamhet till 
behandlingen. De beskrev hur de försökte åstadkomma en öppen miljö där patienten 
skulle kunna känna sig trygg. Att känna trygghet upplevdes skapa både motivation och 
intresse för behandlingen vilket i sin tur även genererade i en ökad kunskap och 
förståelse. Kommunikationssituationen krävde att vårdpersonalen på ett pedagogiskt 
sätt planerade och strukturerade situationen Olika pedagogiska hjälpmedel användes 
för att på ett strukturerat sätt ytterligare påverka kommunikationssituationen. 
 
Åstadkomma en öppen miljö 
Genom att avdramatisera utprovningen och behandlingen med CPAP upplevde 
vårdpersonalen att de fick patienten mer avslappnad och då också mer benägen till att 
ta in information. Redan ute i väntrummet, där patienten hämtades, beskrevs hur de 
försökte påverka situationen så att patienten skulle känna sig trygg under besöket. Att 
försöka skapa en kommunikationssituation som patientens kunde upplevas som vänlig 
och positiv beskrevs som viktig. 
 

”En trygg relation med patienten, det är dit jag vill komma liksom.” (9) 
 
Vårdpersonalen beskrev hur de kunde känna av patienternas stämningsläge. De 
observerade om patienterna var oroliga, stressade eller nervösa och upplevde att det 
lugnade patienten när de på ett avslappnat sätt mötte upp till besöket.  
 
Planera och strukturera samtalet 
Inför utprovningsbesöket beskrev vårdpersonalen hur de planerade och förberedde 
samtalen på olika sätt. En vedertagen mall användes för att inte missa viktig information 
samt för att vara säker på att patienterna fick samma information. Informationen från 
mallen anpassades beroende på patientens behov av kunskap och förståelse. Mallen 
kunde upplevas styra besöket och därför utformades informationen efter det att 
vårdpersonalen läst av patientens behov. 
 

”Jag använder en lathund som egentligen fungerar till alla CPAP-
utprovningar…men jag har den som min kom-ihåg-lista.” (22) 

 
Vid de situationer där inte svenska var patientens modersmål upplevdes språket vara en 
utmaning, vid behov användes tolk. Vid tillfällen där anhöriga var med och hade bättre 
språkliga resurser än patienten, beskrevs hur de kunde agera som tolk vid 
kommunikationssituationen. Att använda tolk, någon utifrån eller en anhörig, upplevde 
vårdpersonalen stundtals som besvärligt. De upplevdes inte få samma kontroll över 
vilken information som gick fram samt svårigheter att läsa av patientens förståelse.  
 
När patienterna upplevdes ha behov av att på ett tydligare sätt få till sig kunskapen och 
informationen kring behandlingen beskrev vårdpersonalen hur de på ett lugnare sätt och 
med ett enklare språk förklarade och informerade patienterna. Genom att göra pauser 
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för att hinna läsa av patientens förståelse och låta informationen sjunka in beskrevs hur 
patienten upplevdes bli mer mottaglig för den fortsatta informationen som gavs under 
besöket.  

 
Att ha ett mottagningsrum där allt var i sin ordning beskrevs vara viktigt inför 
utprovningsbesöket. Att ha journalen, utrustningen, informationsmaterialet och 
passande hjälpmedel iordningställt och nära till hands krävde en planering innan 
patienten togs emot.  
 
För att bidra med kunskap och skapa förståelse för behandlingen och för utrustningen 
beskrev vårdpersonalen hur repetition var en viktig del i strukturen vid besöket. De 
beskrev hur de uppmanade patienterna att repetera och skapa rutiner som tillslut skulle 
bli en vana.  
 

”Det är just det här med att man för det första måste låta apparaten bli ens 
nya bästa vän…kan man inte få den relationen till apparaten då kommer inte 
behandlingen att fungera.” (19) 

 
 
 
Använda pedagogiska hjälpmedel 
Under kommunikationssituationens teoretiska del samt vid den praktiska utprovningen 
användes bilder, bildspel, tavlor, planscher, broschyrer och filmklipp för att förenkla 
informationen till patienten och för att öka dess förståelse. Med hjälp av dessa olika 
typer av hjälpmedel beskrev vårdpersonalen hur de försökte öka patientens kunskap om 
obstruktiv sömnapné då de visade och förklarade sjukdomens orsaker, biverkningar och 
effekter. 
 

”Jag tar fram bilder och visar anatomin på ansiktet, på andningsvägarna samt 
var andningsstoppet sitter.” (14)   

 
En pedagogisk förmåga beskrevs som ett komplement till kommunikationen, där 
informationen och genomgången av de olika delarna och funktionerna med CPAP-
apparaten anpassades om det upplevdes att patienten saknade kunskap och intresse. Vid 
den praktiska delen av utprovningsbesöket fick patienten själv testa utrustningen.  
 
Vårdpersonalen beskrev hur de lät patienten sitta framför en spegel vid utprovningen 
vilket upplevdes öka delaktighet hos patienten samt förståelse för hur masken skulle 
sitta rätt för att behandlingen skulle fungera på ett optimalt sätt.  

 
”Först visar jag hur de gör, sätter tillbaka allt och låter dem göra samma sak 
själva…jag visar hur man sätter på den och stänger av…går igenom 
momenten…” (15) 

 
Genom att låta patienten själv få hantera utrustningen försökte vårdpersonalen skapa 
förståelse och motivation hos patienten för den fortsatta behandlingen.  

Stödja patientens delaktighet  
För att öka patientens delaktighet till behandlingen så krävdes det enligt vårdpersonalen 
kunskap och förståelse för både diagnosen, behandlingen och dess utrustning. För att 
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ge stöd till patienten beskrevs att de först måste få en uppfattning om patientens egna 
förutsättningar till delaktighet. Detta för att kunna bistå med informationen på rätt nivå. 
Vårdpersonalen beskrev sin roll som coachande i kommunikationssituationen, en roll 
som upplevdes skapa utrymmer för patientens möjlighet till delaktighet.  
 
Utprovning i grupp samt anhörigas möjlighet till att vara delaktiga vid 
utprovningsbesöket upplevdes betydelsefullt för patienternas egna delaktighet, 
motivation och följsamhet till sin behandling. Kunskap om behandlingen samt ett 
professionellt förhållningssätt hos vårdpersonalen upplevdes kunna stärka patienten 
delaktig. 

Se patientens förutsättningar 
Genom att samtala med patienten och låta dem berätta om sin situation, aktivt lyssna 
till deras berättelser, vänta in och låta frågor få ta plats under utprovningsbesöket 
beskrev vårdpersonalen hur de läste av patienten, uppfattade och tog hänsyn till deras 
kunskapsnivå och förståelse under hela kommunikationssituationen.  
 

”Jag försöker redan från början lyssna in och vara närvarande.” (15) 
 
När vårdpersonalen träffade patienterna beskrevs hur de scannade av patienten, de 
upplevde att de fick en insikt i vem de hade framför sig. Genom att observera patientens 
kroppsspråk, blick och röstläge lästes olika nyanser av.  Detta beskrevs öka insikten i 
vad patienten hade för behov av information vid det fortsatta samtalet. 
 

”Det viktiga är att man får se patienten först, se vilken typ av patient det är 
sedan får man bara vara formbar.” (12) 

 
Patienterna som vårdpersonalen mötte upplevdes ha olika mycket information och 
kunskap med sig. Möjligtvis hade patienten fått denna information genom tidigare 
vårdkontakt, från någon i patientens omgivning eller media. Andra patienter upplevdes 
omotiverade eller så hade de en nedsatt kognitiv förmåga och inte chans till att ta till 
sig informationen på samma sätt. Detta upplevdes vara en nackdel för den fortsatta 
kommunikationssituationen vid utprovningsbesöket.  
 
När vårdpersonalen kände att patienten upplevde sig delaktig vid utprovningen beskrev 
de hur det upplevdes skapa utrymme för frågor och diskussioner vilket ansågs vara 
gynnsamt för dialogen dem emellan. 

Inta ett coachande förhållningssätt 
Vårdpersonalen beskrev hur kommunikationssituationen vid utprovningsbesöket 
började med hjälp av öppna frågor av mer vardaglig karaktär, som kanske inte direkt 
rörde behandlingen.  Vårdpersonalens erfarenheter av detta upplevdes hjälpa till att 
skapa en dialog tillsammans med patienten.  

 
”Man känner att man vill ha en delaktighet i samtalet så att man känner att man 
kommunicerar, det är ju ingen envägskommunikation utan att man verkligen 
kommunicerar med varandra.” (9) 
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Beroende på hur patienten svarade på frågor eller verkade uppfatta information beskrev 
vårdpersonalen hur de upplevdes ändra sättet att kommunicera och informera. De 
beskrev sin roll som coachande, där de beskrev hur de anpassade informationen efter 
patienten. Genom att visa på engagemang för att få behandlingen att fungera för 
patienten samt att få patienten till att skapa mål och förväntningar med behandlingen 
beskrev vårdpersonalen hur de upplevde att patienten fann motivation. Vårdpersonalen 
upplevde att patienter visade varierande motivation till behandlingen. De beskrev hur 
kunskap och förståelse för diagnosen och behandlingen ökade motivationsnivån. 
 

”…veta hur pass motiverade de är och hur mycket jag måste anstränga mig för 
att motivera.” (2) 

 
Att låta patienten återberätta och visa praktiska moment som de tidigare sett 
vårdpersonalen göra beskrevs öka lärandet. Under tiden som dessa moment 
genomfördes beskrevs hur feedback gavs och återkopplingar gjordes till det som 
tidigare sagts eller gjorts. På detta sätt upplevde vårdpersonalen att de kunde checka av 
patientens förståelse samt eventuellt rätta till missförstånd och lägga till sådant som 
ansågs vara betydelsefullt, detta för att få en ökad förståelse för behandlingen och skapa 
motivation. 

Gruppens betydelse för motivation 
Vårdpersonalen beskrev hur utprovningsbesöket kunde göras i grupp. Att få ta del av 
informationen kring behandlingen tillsammans med andra upplevdes vårdpersonalen 
som betydelsefull för patienten. Fördelen beskrevs vara att patienterna upplevdes vara 
en stödjande funktion för varandra i situationen. Flera patienter upplevdes även bli mer 
delaktiga i sin egna behandling samt mer motiverade vid grupputprovningarna då 
patienterna delade med sig av egna erfarenheter. 
 

”Information från andra patienter kan vara positivt.” (21) 
 

Utprovningen i grupp genomfördes i samråd med patienten. Om patienterna hade 
särskilda behov, önskemål eller hade någon form av kognitiv svikt upplevdes denna 
sortens grupputprovning inte vara passande. 

Involvera närstående 
Vårdpersonalen beskrev upplevelserna av att involvera närstående. De beskrev hur de 
frågade om patienten önskade ha närstående med vid utprovningen samt om de själva 
ville vara delaktiga. Det upplevdes positivt för patienten att fler personer i patientens 
närhet fick information om behandlingen och om dess utrustning, detta för att öka 
möjligheterna till att närstående blev mer involverade vilket i sin tur upplevdes öka 
följsamheten till behandlingen. Något som däremot upplevdes som en nackdel var att 
vissa anhöriga kunde ta över samtalet vid besöket och pratade för sina närstående.  
 

”Att ha med anhöriga kan vara på både gott och ont många gånger…mest på 
gott för då är det dubbla öron och ja, man snappar upp så olika.” (23) 
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Diskussion 
Metoddiskussion        
För att kunna besvara studiens syfte användes en kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 
innehållsanalys med induktiv ansats ansågs vara lämplig för studien där en 
förutsättningslös tolkning av deltagarnas berättelser kunde göras (Graneheim & 
Lundman, 2004).  
 
För att diskutera studiens vetenskapliga kvalitet föreslår Lincoln och Guba (1985) fyra 
kriterier för att bedöma en studies tillförlitlighet. Dessa kriterier är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och överensstämmelse. Kvalitén och tillförlitligheten i 
kvalitativa studier är viktiga aspekter att bejaka under hela forskningsprocessen (Polit, 
& Beck, 2016). 
 
Trovärdighet handlar om hur sanningsenligt resultatet är, det kan stärkas genom 
triangulering där flera personer granskar data och analys för att bidra med olika 
infallsvinklar. Forskaren som har utfört intervjuerna har med sin breda kunskap och 
erfarenhet tillsammans med författarens handledare varit till stort stöd under 
analysprocessen och granskningen av resultatet. Triangulering har gjorts genom 
kontinuerliga handledningstillfällen, för att stämma av så att författaren fångat upp 
resultatet på ett korrekt sätt, samarbete mellan forskare anses stärka studiens 
trovärdighet (Lincoln, & Guba, 1985).  
 
I studien anses urvalet och spridningen vara tydligt beskrivna. Urvalet av deltagare har 
varit ändamålsenligt där erfarenheter och kunskap om ett specifikt område undersökts. 
Urvalet grundades på en strävan efter en rik variation gällande kön, ålder, erfarenhet av 
CPAP-behandling samt klinik. Deltagarna i studien representerade en bredd vad gäller 
ålder där den yngsta var 36 år och den äldsta var 66 år. Medianen för erfarenheten av 
CPAP-utprovning var tio år vilket är en stor spridning samt anses stärka studiens 
överförbarhet. Endast 5 män deltog i studien utav totalt 23 deltagare vilket kan påverka 
resultatet som till huvuddel kan antas representera kvinnlig vårdpersonal och deras 
erfarenheter av kommunikationssituationen vid CPAP-utprovning. Intervjuerna 
genomfördes på sex olika kliniker vilket anses vara en stor spridning. Det har inte 
uppmärksammats några specifika skillnader mellan intervjuerna från de olika 
klinikerna vilket stärker överförbarheten ytterligare. Samspelet mellan intervjuare och 
deltagare styrde intervjusituationen och utformningen av frågorna gav en bred bild av 
vårdpersonalens erfarenheter av kommunikationssituationen vid CPAP-utprovning, 
vilket ökar studiens överförbarhet. Författaren har försett läsaren med fylliga 
beskrivningar och redogörelser för fenomenet för att på så sätt låta läsaren själv bedöma 
om resultaten är överförbart till andra kontexter (Lincoln, & Guba, 1985).  
 
Deltagarna valde själva var intervjuerna skulle äga rum och samtliga intervjuer utfördes 
på deltagarnas arbetsplatser. Att vara i en igenkännande miljö, på en lugn och avskild 
plats kan påverka intervjuerna genom att man som deltagare känner både trygghet och 
har möjlighet att på ett lättare sätt dela med sig av sina erfarenheter (Danielsson, 2017). 
Innan intervjuerna påmindes deltagarna om studien som helhet samt de etiska 
aspekterna. Om något kändes oklart kring studien eller om det fanns frågor kring 
deltagarnas medverkan i studien öppnades det upp för frågor innan intervjuerna vilket 
ansågs skapa en öppenhet i mötet.  
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Pålitlighet kan förklaras som stabilitet över tid och förutsättningar (Polit & Beck, 2016). 
Författaren hade en viss erfarenhet av ämnet och har för att stärka studiens pålitlighet 
reflekterat och diskuterat kring förförståelse och tidigare erfarenheter både innan 
studien påbörjades samt under studiens gång för att minska risken för att detta skulle 
påverka resultatet. Förförståelse syftar på det faktum att man kan och vet en hel del 
saker innan en studie påbörjas. Det handlar om värderingar och erfarenheter som vi har 
med oss från livet (Lincoln & Guba, 1985; Polit och Beck, 2016). Författaren har 
handlat i god tro med studien och inte medvetet låtit personliga värderingar eller 
teoretisk inriktning prägla utförandet och slutsatserna på ett negativt sätt. 
 
Överensstämmelse syftar till ifall en studie är objektivt utförd och har flera olika 
faktorer gemensamt med trovärdighet och pålitlighet (Polit & Beck, 2016). Forskaren 
med erfarenhet av semistrukturerad intervjumetod har utfört samtliga intervjuer vilket 
säkerställer att intervjuerna genomförts på ett likvärdigt sätt. Intervjuerna pågick under 
30–60 minuter och anses ha olika kvalitet vilket ses som en styrka av författaren. 
 
Författaren till studien har inte själv genomfört intervjuerna utan det har gjorts av en 
erfaren forskare. Att inte vara med från början har upplevts som en nackdel då det under 
arbetes gång funnits svårigheter att analysera en annan forskares intervjuer. Det kan ha 
inneburit att författaren missat nyanser i intervjuerna genom att bara läsa den 
transkriberade texten. 
 
Alla meningsbärande enheter från den transkriberade texten markerades, kopierades 
och skrevs in i en Excelfil.  Meningsenheterna kondenserades innan materialet skrevs 
ut i pappersform. Processen var tidskrävande då materialet var stort, vilket upplevdes 
som en svårighet då författarens erfarenheter av vald analysmetod var begränsad, detta 
kan ha påverkat forskningsresultatet (Henricson, 2014). När materialet skrivits ut 
abstraherades de kondenserade meningsenheterna och en kodning påbörjades med hjälp 
av olika färgpennor där likheter och skillnader sammanfördes utifrån dess innehåll till 
subkategorier och slutligen kategorier. För att inte missa värdefullt innehåll rörde sig 
författaren mellan originaltexten och de olika uppdelningarna. Slutligen växte även ett 
tema fram bland kategorierna vilket inte var självklart från början. Författaren anses 
spegla de olika kategorierna med temats utformning vilket stärker studiens 
tillförlitlighet. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien vara att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av 
kommunikationssituationen vid det initiala CPAP-utprovningsbesöket. Resultatet i 
studien styrker vikten av att skapa förutsättningar för patientens lärande genom 
kommunikationssituationens utformning. Erfarenheterna som beskrevs i studien 
upplevdes även öka patientens möjligheter att bli mer följsam till sin CPAP-behandling 
om patienten fick den information och kunskap kring diagnos och behandling som 
krävdes. Resultatet visade att avsaknad av motivation samt okunskap orsakad av 
bristande information var de största anledningarna till att vårdpersonalen upplevde en 
bristande följsamhet hos patienten. Att skapa förutsättningar för lärande ansågs på så 
sätt vara nyckeln till framgång. 
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Bygga en relation 
Resultatet visade på hur vårdpersonalen beskrev och såg det som positivt att bygga på 
en relation till patienten tidigt i mötet där de visade intresse för patienten. Detta möte 
beskrevs utgå från patientens egna berättelse och karaktäriserades av en ömsesidig 
öppenhet för varandras kunskap. Att lyssna till patientens berättelse är en förutsättning 
för partnerskapet och är en utgångspunkt i den personcentrerade vården (Ekman, 
Norberg, & Swedberg, 2014). De beskrev även hur de med respekt för patienten samt 
med empati skapade förtroende som ansågs vara tillfredsställande i kontakten med 
patienten. 
 
Resultatet diskuteras i förhållande till ”The Four Habits Model”, en allmän 
kommunikationsstruktur där fyra vanor visar på en stegvis strategi för att förbättra 
relationen till patienten (Frankel, & Stein, 1999). Modellen används för att öka kvalitén 
på den information som görs tillgänglig i en mer ömsesidig och tillfredsställande 
kontakt. Fyra vanor beskrivs i en form av kronologisk ordning som utspelar sig i mötet 
med patienten; Investera i början, Framkalla patientens perspektiv, Visa empati samt 
Investera i slutet (Frankel, & Stein, 1999). I studien framkom en liknande strategi där 
vårdpersonalen beskrev hur de från första början försökte få bygga en relation med 
patienten vilket kan kopplas till att Investera i början. Alla kontakter med personer som 
är patienter eller som söker vård ska bygga på respekt för människors lika värde, den 
enskilda människans värdighet och individens självbestämmande och integritet. Varje 
människa ska bemötas utifrån sina unika behov och sammanhang vilket kräver 
lyhördhet och planering tillsammans med patienten genom en personcentrerad vård 
(Ekman et al., 2011; Socialstyrelsen, 2009). Empati beskrevs som ett redskap i det 
professionella yrkesutövandet, i möten mellan patient och vårdpersonal. Empati 
definieras kortfattat som förmågan att leva sig in i en annan människas situation. Ett 
empatiskt handlande bygger på förmågan att uppleva en annan persons situation 
tillsammans med överväganden och bedömning av vad som skulle kunna vara till fördel 
för den personen (Bohlin, Eklund Håkansson, & Halpern, 2013). Även detta beskrivs i 
”The Four Habits Model” där kompetenser som att vara öppen för patientens känslor, 
vara medveten om sina egna reaktioner i mötet samt visa empati både verbalt och 
ickeverbalt (Frankel, & Stein, 1999). För att en patient ska uppleva empati fodras att 
vårdpersonalen tar sig tid, lyssnar, ser och förstår och lär känna patienten mer ingående 
än på ett ytligt plan för att skapa ett förtroende sinsemellan, vilket beskrivs i den 
personcentrerade vården (Ekman et al., 2011). 

Inta ett pedagogiskt förhållningssätt 
Vårdpersonalen beskrev vidare hur de intog ett pedagogiskt förhållningssätt genom att 
åstadkomma en öppen och positiv miljö, hur de planerade och strukturerade samtalet 
med hjälp av olika pedagogiska hjälpmedel. Sättet man mötte patienten på påverkade 
det fortsatta samtalet och möjligheten för patienten att erhålla kunskap. 
Kommunikation är en viktig aspekt som kan vara antingen ett hinder eller en hjälp till 
att nå det lärande som behövs för att öka möjligheten till följsamhet till behandlingen 
med CPAP (Broström et al., 2010). I mötet med patienten beskrevs kommunikation och 
pedagogik som viktiga verktyg hos vårdpersonalen för att säkerställa att patienterna 
blev välinformerade och att vården upplevdes vara personcentrerad och samskapande 
för att på bästa sätt skapa förutsättningar för ett lärande. Att ha en pedagogisk grundad 
kunskap, det vill säga att vara pedagogiskt och didaktiskt kompetent, visar sig i ens 
handlingar. På vilket sätt man informerar, handleder och undervisar (Sandberg, 2017). 
Interventioner som uppmuntran, motivation, utbildning och kognitiv beteendeterapi, i 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AHenrik%20Bohlin
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AJakob%20Eklund%20H%C3%A5kansson
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AJodi%20Halpern
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det initiala skedet, har visat sig påverka den fortsatta CPAP-behandling på ett positivt 
sätt (Karlsson et al., 2014). I studien framkom olikheter i hur man gjorde i planeringen, 
struktureringen av kommunikationssituationen för att uppnå en lärandesituation. Även 
olikheter i vilka hjälpmedel och på vilket sätt man använde dessa vid lärandetillfället. 
En del av vårdpersonalen beskrev hur de följde en mall till punkt och prickar och hur 
de ansåg att alla patienter skulle ha samma information. 

Stödja patientens delaktighet 
I studien framkom även hur vårdpersonalen upplevdes ge stöd till patienten i dess 
delaktighet vid kommunikationssituationen. De ansågs skapa förutsättningar för 
patienten att erhålla den kunskap som behövdes för den fortsatta behandlingen. I ”The 
Four Habits Model” kan detta kopplas till steget Framkalla patientens perspektiv som 
innefattar att patientens idéer och mål med vården efterfrågas samt att patienten får 
delge huruvida diagnosen och dess behandling påverkar dess livssituation (Frankel, & 
Stein, 1999). I studien framkom hur vårdpersonalen läste av patienternas kunskap och 
motivation med hjälp av frågor och observationer av patientens kroppsspråk och kunde 
sen utifrån detta anpassa den information som gavs. Alla patienter är inte lika, de har 
olika behov, olika upplevelser och olika förmåga att uttrycka sig. På samma sätt är 
vårdpersonal, som möter patienten, olika, har olika kunskap och förutsättningar till att 
möta patienter. Interaktionen och kommunikationen mellan patient och vårdpersonal 
bör baseras på ett gemensamt beslutsfattande (Charles, Gafni, & Whelan, 1997). Om vi 
vill förändra vårt sätt att involvera patienten måste vi lära oss att lyssna till patientens 
röst. Patienter kan med sina unika erfarenheter och kunskaper bidra till att göra den 
samskapande vården säkrare. Det är dessutom relevant att ta vara på individens egna 
förmåga när det gäller genomförandet av beteendeförändring (Fossum, 2013). 
Patienternas deltagande i vårdens säkerhetsarbete kräver förändrade attityder hos såväl 
medarbetare som patienterna själva. Shared decision making (SDM) är ett arbetssätt för 
att öka patientens delaktighet i sin vård och omsorg. Metoden syftar till att hjälpa 
patienter att spela en aktiv roll i beslut som rör deras egna hälsa och livssituation (Elwyn 
et al., 2012). Den ger patienten stöd att, förmedla kunskap om alternativ och 
möjligheter, tydliggöra sina egna preferenser och fatta gemensamma beslut om 
behandling. Detta är dock en metod som behöver utvecklas för att implementeras på ett 
fördelaktigt sätt, vilka beslutsområden som är lämpliga, hur informationen ska 
förmedlas och "förpackas" samt hur den ska utvärderas. 
 
Genom kommunikation uppmuntras patienten till delaktighet samt möjliggör för ett 
samarbete där vårdpersonalen ansvarar för att bjuda in till samtal. Samtalet är en 
grundläggande form för mänskligt samspel. Människor talar med varandra för att få ny 
kunskap, de ställer frågor och besvarar frågor. Genom frågor lär vi känna varandra, vi 
får veta något om varandras kunskaper, erfarenheter, känslor och attityder. Samtalet är 
ett verktyg för att skapa en relation med patienten och utbyta information (Fossum, 
2013). Kommunikation är mer än bara språket, det handlar om tecken som kan tolkas 
och ord som kan vara tvetydiga den verbala och icke verbala kommunikationen är 
komplex (Eide, & Eide, 2008). För sjuksköterskor är det vanligaste och mest kända 
sättet att lära ut något på genom muntlig information, men det kan finnas andra sätt att 
lära ut på, som kan gynna patienter på ett djupare sätt än enbart muntlig kommunikation 
(Kääriäinen, & Kyngäs, 2010). Studiens resultat visade hur det teoretiska lärandet 
upplevdes förbättras med komplettering av ett praktiskt lärande. Genom att patienterna 
själva fick hantera CPAP-apparaten och med hjälp av olika pedagogiska hjälpmedel 
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erhålla ökad kunskap och förståelse upplevdes även detta generera en ökad följsamhet 
till behandlingen. Även feedback som gavs av vårdpersonalen upplevdes ha en 
avgörande betydelse för lärandet.  
 
Broström et al. (2013) menar att grupputbildning kan innebära både praktiskt och 
emotionellt stöd från andra patienter. Patienter kunde identifiera sig och utbyta 
erfarenheter med andra gruppmedlemmar som hade samma problem. 
Patientutbildningar där det ges en kombination av individuell utbildning och 
grupputbildning har visat sig ha störst effekt för deltagarna. I studien beskrev 
vårdpersonalen svårigheten med att anhöriga som var med vid utprovningsbesöket 
ibland. De upplevdes ta över samtalet och prata för patienten, detta kan beskrivas som 
pedagogiska omständigheter som vårdpersonalen får arbeta med vid 
kommunikationssituationen och försöka lyfta fram patientens delaktighet (Broström et 
al., 2016). Andra studier visar dock att en närvarande och involverad partner påverkade 
patientens följsamhet till behandlingen på ett positivt sätt (Bartlett et al., 2013). Att två 
personer får informationen och tillsammans kan applicera detta i hemmiljön (Broström 
et al., 2016). 

Slutsats 
En vanlig källa till missnöjdsamhet i vården är att patienten inte känner sig tillräckligt 
informerad. Sverige har tagit flera steg för att utveckla och förbättra informations- och 
utbildningsinsatser riktade till patienter. Trots detta finns uppenbara brister som kräver 
ytterligare åtgärder. Baserat på denna studies resultat är det möjligt att personcentrerad 
vård och delat beslutsfattande kan påverka patientens följsamhet till behandling som 
man önskar uppnå genom det lärande som sker i samband med kommunikations-
situationen vid det initiala CPAP-utprovningsbesöket.  Mötet mellan vårdpersonal och 
patient handlar om att kunna ha kunskap och förmåga till att möta olika människor och 
trots deras olikheter göra dem delaktiga i vården. Kunskap, attityder och stöd från 
vårdpersonalen spelar en stor roll för patienten. Utifrån detta kan det skapas en tydligare 
bild av vad som påverkar patientens förmåga till följsamhet. 
 
På grund av bristande öppenhet och frånvaron av riktlinjer, baseras CPAP-behandling 
på aspekter av det lokala sammanhanget, samt den vårdpersonal som möter patienten. 
Resultatet i denna studie visar på att kommunikationssituationen kan se olika ut. 
Vårdpersonalen besitter olika förmågor till att kommunicera, vara pedagogiska, 
strukturera och coacha patienten som också de är olika som individer. Patienterna 
kommer till det initiala utprovningsbesöket med olika nivåer av både kunskap och 
motivation som på något sätt påverkar situationen. Att som patient känna delaktighet i 
sin vård har en positiv inverkan på bland annat följsamheten till vårdens 
rekommendationer och behandlingsresultat. I denna situation har vårdpersonalen en 
viktig roll. Syftet bör vara att patienten känner att beslutet var i hans eller hennes bästa 
intresse (Broström et al., 2016). Metoder för hur patienter involveras behöver utvecklas 
och utvärderas.  

Kliniska implikationer 
Resultatet i denna studie visar på att vårdpersonal besitter varierande förmåga till att 
kommunicera vilket kan innebära vissa svårigheter i den komplexa 
kommunikationssituationen vid det initiala utprovningsbesöket av CPAP-behandling. 
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Vårdpersonalen och patienter skall tillsammans arbeta för att skapa en arbetsallians, ett 
partnerskap, en relation vilken bygger på förtroende och förståelse för varandras 
kunskap. Den samskapande omvårdnaden innefattar förutom patientens behov, 
förutsättningar och värderingar också vårdpersonalens förhållningssätt och 
omvårdnadshandlingar. Idag saknas nationella, validerade instrument som mäter 
patientens delaktighet och möjlighet till delat beslutsfattande. Därför behövs vidare 
forskning, för att ytterligare bekräfta på vilket sätt kommunikationssituationen kan 
struktureras och skapa ett optimalt lärande för patienten som kan bidra till ökad 
följsamhet oavsett behandling. 
 
Dyadic OPTION (Melbourne, Sinclair, Durand, Le´gare´, & Elwyn, 2010), SURE 
(Parayre, Labrecque, Rousseau, Turcotte, & Le´gare´, 2014) och CollaboRATE (Barr 
et al., 2014) är tre instrument som visar på just patientens delaktighet i beslutsfattandet 
kring sin vårdsituation. De mäter brukarens upplevelse av beslutsprocessen, hur säker 
brukaren känner sig i att fatta ett beslut gällande sina vård- och stödinsatser samt mäter 
patientens upplevelse av hur stora ansträngningar som gjorts för de planerade 
åtgärderna och insatserna gällande dennes situation. Dessa instrument har stor potential 
till att användas i det kliniska arbetet kring OSAS, CPAP och följsamhet till 
behandlingen och kan betraktas som relevanta för att stödja utvecklingen av 
brukardelaktighet och delat beslutsfattande. Instrumenten kan användas som en 
checklista för vårdpersonal som indikera på hur patienten upplever sin delaktighet i 
besluten som tas och utifrån dessa kan rutiner och strukturer som finns vid 
kommunikationssituationen förbättras för att öka patientens följsamhet till 
behandlingen.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1 

Frågeguide vid intervju med personal 
 
Tillvägagångssätt vid intervjun:  
Information om studien som helhet/intervjustudien återupprepas. 
Information om intervjutillfället och etiska aspekter återupprepas. 
 

1. Beskriv hur ett bra vårdsamtal vid ett CPAP besök ser ut, som du 
ser det? 

 

2. Beskriv hur du uppfattar samtalssituationen med en patient som du 
träffar för första gången när han/hon ska få CPAP. 

 

3. Beskriv hur du ser på inledningen av ett samtal med en patient som 
du träffar för första gången när han/hon ska få CPAP. 

 

4. Beskriv hur du uppfattar patientens roll i samtalssituationen när 
han/hon ska få CPAP. 
 

5. Beskriv hur du uppfattar din roll i samtalssituationen med en 
patient som du träffar för första gången när han/hon ska få CPAP. 

 

6. Beskriv hur du skapar kontakt med en patient som du träffar för 
första gången när han/hon ska få CPAP. 
 

7. Beskriv hur du uppfattar att du själv kan påverka samtalets 
utformning då du träffar en patient för första gången när han/hon 
ska få CPAP. 
 

8. Beskriv hur du uppfattar att patienten kan påverka samtalets 
utformning när han/hon ska få CPAP. 

 

9. Beskriv hur du tänker runt det ämnesmässiga innehållet i det första 
samtalet med en patient som ska få CPAP. 

 

10. Beskriv hur du uppfattar avslutningen av ett samtal med en patient 
som du träffar för första gången när han/hon ska få CPAP. 
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Bilaga 2 
 

Inbjudan att delta i en intervjustudie om patient-
vårdgivarkommunikation vid CPAP-behandling 

 
1. Bakgrund 

CPAP är en effektiv behandling mot OSA/OSAS, med god effekt på symptom och 
samsjuklighet. Följsamheten är dock förhållandevis låg. Tidigare forskning om 
följsamhet till CPAP har huvudsakligen undersökt antingen tekniska faktorer 
(exempelvis betydelsen av luftfuktare eller olika masktyper) eller patientrelaterade 
faktorer (exempelvis ålder, kön, personlighetsdrag, copingstrategier med mera). 
Relativt få studier har dock undersökt kommunikationen mellan CPAP-patient och 
vårdpersonal och dess betydelse för följsamhet. Det är känt från annan 
följsamhetsforskning att samspelet mellan patient och vårdpersonal är viktigt, och 
från tidigare CPAP-forskning vet vi att patienter och CPAP-utprovare delvis har olika 
uppfattningar om vad patientutbildningen av CPAP-patienter bör innehålla och vilken 
möjlighet patienter har att ta till sig informationen. Detta gör det intressant att 
undersöka i närmare detalj hur vårdgivare ser på kommunikation med, information till 
och utbildning av CPAP-användare. Den här inbjudan rör deltagande i en studie där vi 
avser att intervjua vårdpersonal som arbetar med CPAP-behandling av sömnapné för 
att systematiskt kunna studera detta. 
 

2. Hur går studien till? 
Studien är en delstudie i en större multicenterstudie om följsamhet till CPAP-
behandling, där patientkommunikation endast är en av många faktorer som kommer 
att studeras. Den här inbjudan handlar specifikt om den delstudie som avser 
patientkommunikation.  
Studiedeltagandet innebär, att du kommer att intervjuas rörande dina tankar kring 
patientkommunikation och patientutbildning samt dess betydelse för följsamhet till 
behandling med fokus på CPAP-behandling av patienter med obstruktiv sömnapné. 
Dessa intervjuer avser inte dina tankar kring enskilda, specifika patienter, utan vi är 
intresserade av dina tankar och erfarenheter på ett mer allmänt plan.  
 

3. Hur rekryteras personalen? 
Personalen som ingår i studien rekryteras via affischer på respektive klinik, varefter 
de som är intresserade att delta får anmäla sig. Målet är att intervjua cirka 25 personer 
med olika ålder, kön, yrke, erfarenhet av CPAP-behandling och arbetsplats.  
 

4. Hur går intervjuerna till rent praktiskt? 
Intervjun beräknas ta 30-60 minuter i anspråk och genomförs på din klinik eller i en 
annan lokal som du själv väljer. Du intervjuas ensam, så endast du och intervjuaren 
närvarar under intervjun. Intervjuaren är en forskare som ingår i forskargruppen som 
utför studien. Ljudet från intervjun spelas in för att sedan, i efterhand, skrivas ut och 
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analyseras kvalitativt. Exakt vilka frågor som kommer att ställas under intervjun beror 
på vad som framkommer under intervjun, men den kommer att beröra de teman som 
angetts ovan, d.v.s. dina tankar kring patientkommunikation och patientutbildning 
samt dess betydelse för följsamhet till behandling med fokus på CPAP-behandling av 
patienter med obstruktiv sömnapné. Deltagandet är helt frivilligt, och du kan när som 
helst och utan att behöva ange något skäl avbryta ditt deltagande i studien.  
 

5. Vad händer med ljudupptagningarna efter intervjuerna? 
Direkt efter att intervjun är avslutad tar intervjuaren med sig ljudupptagningsmediet, 
som förvaras i ett låst arkivskåp vid avdelningen för omvårdnad, Högskolan i 
Jönköping, som också är personuppgiftansvarig enligt PUL. Intervjun transkriberas 
därefter, och analyseras kvalitativt.  
 

6. Hur skyddas personalens integritet? 
Ljudupptagningarna och de transkriberade intervjuerna kommer att förvaras i ett låst 
skåp som endast forskningsledaren har tillgång till. De enda som hör 
ljudupptagningarna är forskaren som transkriberar dem. Övrig dataanalys sker av 
personer för vilka din identitet inte är känd. När material från studien presenteras 
kommer det att ske i skriven, avidentifierad form, och endast sådana avsnitt som inte 
kan identifiera dig kommer att redovisas.  
 

7. Frivillighet 
Deltagande är helt frivilligt, du kan när som helst och utan att behöva ange något skäl 
avbryta sitt deltagande i studien utan att det får några negativa konsekvenser för dig. 
Det finns inget krav från arbetsgivaren att delta i studien, och ditt val att delta eller 
inte delta kommer inte att påverka framtida karriärmöjligheter, lönesättning eller 
annat. Din arbetsledare eller chef kommer inte att få lyssna till intervjuerna eller få del 
av information som kan koppla ett visst uttalande just till dig personligen. 
Verksamhetschefen har informerats om studiens upplägg och syfte och godkänt att 
din klinik deltar. 
 

8. Finns det några fördelar med att delta i studien? 
Ur ett specifikt perspektiv, d.v.s. fördelar för just dig personligen, kan inte någon 
säker fördel med att delta i studien utlovas. Ur ett allmänt perspektiv är den största 
fördelen ökad kunskap om hur kommunikationen ser ut mellan CPAP-användare och 
CPAP-vårdgivare. Sådan kunskap kan förhoppningsvis ligga till grund för att utveckla 
bättre metoder för att öka följsamheten hos CPAP-användare och för att utbilda nya 
CPAP-utprövare. 
 

9. Finns det några nackdelar eller risker med att delta i studien? 
Det är möjligt att frågor om ens personliga upplevelser, erfarenheter eller inställningar 
kan upplevas som integritetskränkande eller på annat sätt problematiska av den som 
besvarar dem. Frågorna är dock öppet formulerade, för att möjliggöra för dig att i så 
stor utstäckning som möjligt själv formulera ditt svar utifrån hur mycket du vill dela 
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med dig av. Du har också möjlighet att när du vill avböja att svara på en fråga utan att 
behöva ange något skäl samt att avbryta intervjun utan att ange något skäl.  
 
 
 

10. Hur kommer resultatet att presenteras? 
Resultatet av studien kommer att presenteras i anonymiserad form. Det görs genom 
att endast korta textfragment ur intervjuerna redovisas och genom att alla övriga data 
presenteras på gruppnivå. Resultaten kommer att redovisas i vetenskapliga 
tidskriftsartiklar efter sedvanlig peer review samt på vetenskapliga kongresser. För 
lekmän särskilt anpassad information om studieresultaten kommer att delges 
patientföreningarna samt finnas tillgänglig på de centra som ingått i studien när den är 
klar. För CPAP-personal kommer studieresultaten att redovisas via Svensk förening 
för sömnforskning och sömnmedicin (SFSS) samt, om intresse finns, via andra 
kanaler, som t ex Nätverket Sömn och Hälsa. 
 

11. Kontaktpersoner 
Kontaktperson för studien är Anders Broström. 
 
 
 
Huvudansvariga för studien är: 
Anders Broström, Leg Sjuksköterska, professor                                                           
Avdelningen för omvårdnad Hälsohögskolan, Högskolan Jönköping                             
Avdelningen för klinisk neurofysiologi, Universitetssjukhuset Linköping 
Tel: 072/2284409 alt 010/1032534 alt 036/101585 Email: 
anders.brostrom@hhj.hj.se 
 
Martin Ulander, Leg läkare, PhD                                                                                 
Avdelningen för klinisk neurofysiologi, universitetssjukhuset i Linköping.  
 
Om du har övriga frågor om det praktiska genomförandet av studien på din klinik kan 
du vända dig till kontaktpersonen på din klinik. 
 
Om du har övriga frågor om studien som helhet kan du vända dig antingen till 
kontaktpersonen på din klinik eller till Anders Broström.  
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