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 SAMMANFATTNING 

 

Ungefär 200 000 till 300 000 människor lever med hjärtsvikt i Sverige och antalet ökar 

ständigt i takt med att befolkningen blir äldre. Ökningen beror dels på att behandlingen av 

hjärtsvikt förbättrats och att medellivslängden har ökat samt att vården för andra 

kardiovaskulära sjukdomar förbättrats t ex hjärtinfarkt. Symtomen för hjärtsvikt kan vara 

påfrestande och påverkar både patienter och deras närstående mer eller mindre under hela 

sjukdomsförloppet. För att patienterna och deras närstående ska kunna hantera den nya 

livssituationen behövs stöd av sjuksköterskor. För att som sjuksköterska kunna utöva 

personcentrerad vård krävs kunskap, planering, handling och uppföljning om patientens 

livssituation. Det handlar bl a om att skaffa sig kunskap om patientens behov, intressen och 

livsvanor. Detta eftersom det är viktigt ur ett patientperspektiv att bli sedd som en person 

och inte som en diagnos. 

 

Syftet var att belysa hur sjuksköterskor kan stödja patienter med hjärtsvikt och deras 

närstående. 

 

För denna studie valdes en litteraturöversikt som metod. Artikelsökningarna genomfördes 

med sökningar i databaserna CINAHL och PubMed. Sexton vetenskapliga artiklar valdes 

ut, analyserades, kritiskt värderades och sammanställdes. Valda artiklar var genomförda 

med kvalitativ eller kvantitativ ansats. Analysen genomfördes genom att artiklarnas 

resultat lästes flera gånger för att upptäcka gemensamma nämnare som ledde fram till tre 

huvudrubriker med tillhörande underrubriker. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna stöttade patienterna med hjärtsvikt och deras 

närstående genom att ge informativt-, emotionellt - och instrumentellt stöd. Informativt 

stöd innebar att sjuksköterskorna informerade och undervisade patienterna och närstående 

om sjukdomen. Emotionellt stöd innebar att öka känslan av trygghet både hos patienten 

och närstående. Instrumentellt stöd innebar att bidra med omvårdnad och främja vikten av 

kunskap om omvårdnad. 

 

Slutsatsen med denna studie är att sjuksköterskor kan stödja patienter med hjärtsvikt och 

deras närstående med informativt-, emotionellt- och instrumentellt stöd. Dessutom kunde 

de bidra med ökad kunskap om hjärtsvikt, egenvård och livskvalitet för patienterna och 

deras närstående. Detta ledde till att patienterna och deras närstående fick ett ökat 

välbefinnande och bättre hälsa. 

 

Nyckelord: hjärtsvikt, omvårdnad, sjuksköterskor, närstående, stöd, socialt stöd. 

 

 



ABSTRACT 

 

There are approximately 200 000 to 300 000 persons living with congestive heart failure in 

Sweden today. Number of patients with heart failure constantly increases in correlation to 

that the population gets older. The treatment of heart failure has improved and increased 

the life expectancy and the treatment for patients with other cardiovascular diseases has 

also improved, among other things, of heart attack. Symptoms of heart failure can be 

distressing and affect both patients and their family members more or less during the entire 

time of the disease. If patients with heart failure and their family members should be able 

to cope with the new situation of life and life changes, they will need support from nurses. 

In order to practice a good person-centered care, the nurses need a good knowledge, to be 

active, god planning and follow-up about the patient’s situation. This means a good 

knowledge of the patients need, interests and lifestyle. It also requires that the nurses 

support the person in his/her role as a person being with a severe illness. This due to that 

the patient would like to be seen as a person being despite having the diagnosis of heart 

failure 

 

The aim was to highlight how the nurses can support patients with congestive heart failure 

and their family members. 

 

The method for this study was literature review and the data collection was conducted 

through searches in the databases CINAHL and PubMed. Sixteen articles were selected, 

analyzed, critically evaluated and compiled. The selected articles are based on qualitative 

or quantitative methods. The analysis consisted from results of the articles, as were read 

several times to discover the common denominator that led to three main headings with the 

corresponding sub-headings.  

 

The results showed that the nurses should support patients with congestive heart failure 

and their family members by providing informational support, instrumental support and 

emotional support. Informational support meant that the nurses informed and teached 

patients and their family members. Emotional support meant to increase the sense of 

security among both patients and their family members. Instrumental support meant to help 

them with nursing and promoting the importance of knowledge of nursing. 

 

The conclusion of this study was that the nurses with the informational-, emotional- and 

instrumental support should support or assist patients and their family members to a better 

understanding of heart failure, self-care behavior and quality of life. This support led to 

that patients with heart failure and their family members have increased their well-being 

and health. 

 

Keywords: heart failure, nursing care, nurses, family, support, social support. 
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INLEDNING 

 

Hjärtsvikt är ett svårt och komplicerat sjukdomstillstånd och det finns alltid en 

bakomliggande orsak, till exempel hjärtinfarkt. Detta kan leda till lidande och nedsatt 

funktionsförmåga i form av ork och energi. Prognosen för hjärtsvikt är fortfarande dålig 

trots utvecklade, effektiva och moderna behandlingsmetoder. Att bli drabbad av hjärtsvikt 

medför stora konsekvenser i det vardagliga livet för både de patienter som drabbats av 

hjärtsvikt och deras närstående. Hjärtsvikten medför inte bara nödvändiga livsförändringar, 

den medför också fysiska, känslomässiga och sociala utmaningar (Wikström, 2014). 

 
 

BAKGRUND 

Hjärtsvikt 

Definition 

Någon självklar definition av hjärtsvikt finns inte och är inte en sjukdom i sig utan ett 

syndrom på en bakomliggande orsak (Dahlström, Jonasson & Nyström, 2010).  

Ur ett Patofysiologiskt perspektiv är hjärtsvikt ett tillstånd med nedsatt pumpförmåga som 

innebär att hjärtat inte förmår att pumpa tillräckligt mycket blod ut i kroppen för att 

tillgodose en adekvat blodförsörjning till kroppens syrebehov och ämnesomsättning. 

Hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom, som orsakas av abnormitet i hjärtat och kännetecknas av 

förändringar i hemodynamiken i njurar, nerv- och hormonsystem (McMurray et al., 2012).  

Epidemiologi  

Prevalensen för hjärtsvikt ökar i den västerländska delen av världen och är ett vanligt 

tillstånd hos personer över 75 år. Detta beror delvis på att medellivslängden ökar och 

ungefär 10-20 procent av befolkningen över 80 år uppskattas ha hjärtsvikt. I Sverige finns 

cirka 200 000 till 300 000 personer med symtomgivande hjärtsvikt och lika många antas ha 

hjärtsvikt utan symtom. Ungefär 30 000 personer drabbas av symtomgivande hjärtsvikt 

varje år vilket innebär att 2-3 procent av den totala populationen. Män drabbas av 

hjärtsvikt cirka tio år tidigare än kvinnor, detta på grund av att männen drabbas av 

hjärtinfarkt tidigare än kvinnor (Dahlström et al., 2010; Läkemedelsverket, 2006). 

Etiologi 

I stort sett alla hjärtsjukdomar kan leda till hjärtsvikt men de vanligaste orsakerna är 

ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni. Det innebär att ungefär 75 procent av patienterna 

har fått sin hjärtsvikt pga. av ischemisk hjärtsjukdom eller hypertoni. Andra orsaker till 

hjärtsvikt kan vara kardiomyopati, klaffsjukdomar, diabetes, tyreoidearubbningar, 

infektion, anemi och hög alkoholkonsumtion. Vid klaffsjukdom kan inte hjärtklaffarna 

öppna sig tillräckligt eller håller inte tätt, vilket leder till blodstockning bakåt i systemet 

och i förlängningen utvecklas hjärtsvikt (Wikström, 2014). 

Symtom 

Hjärtsvikt kan orsaka många olika symtom men de vanligaste symtomen är andfåddhet och 

trötthet. Vid andfåddhet pumpas blodet inte ut tillräckligt från vänster kammare vilket gör 

att blodet stockar sig bakåt in i lungkretsloppet och vätska pressas ut i lungorna. Detta 

beror på det ökade ventrycket. Tröttheten kan bero på minskad genomblödning av 

skelettmuskulaturen (Dahlström et al., 2010). Patienter med hjärtsvikt har också 
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rapporterat sömnstörningar, yrsel, smärta, nattlig hosta, nedstämdhet, viktuppgång och 

aptitlöshet. Kliniska tecknen är takykardi, lungödem, ödem i benen och ascites 

(vätskeansamling i buken) (Wikström, 2014). Symtom hos patienter med hjärtsvikt 

återspeglar inte bara de fysiska aspekterna av sjukdomen, utan också påverkan på det 

dagliga livet vilket kan skapa ångest och depression hos patienten (Ekman, Cleland, 

Andersson & Swedberg, 2005). Det är viktigt att veta att symtomen kan vara svårtolkade 

framförallt hos äldre, kvinnor, överviktiga individer och vid lungsjukdomar (Dahlström, 

2010). 

Diagnostik och New York Heart Association (NYHA) 

För att verifiera hjärtsvikten behöver patienterna genomgå olika typer av undersökningar. 

Dessa undersökningar är blodprover som BNP (brain natriuretic peptide) och NT-proBNP 

(aminoterminalt pro BNP) vilkas värden stiger vid hjärtsvikt. Ett EKG (Elektro kardio 

gram), EKO (ekokardiografi) och hjärt- och lungröntgen är också viktiga undersökningar. 

EKO görs om det finns misstanke om hjärtsvikt för att bekräfta höger- och 

vänsterkammardysfunktion samt klaffarnas funktion. Hjärt- och lungröntgen görs för att 

konstatera eventuell hjärtförstoring, pleuravätska och stas.  Det behövs dessutom en god 

anamnes, status och klinisk undersökning. (Wikström, 2014). 

 

Hjärtsvikt klassificeras ofta mot bakgrund av de subjektiva symtom patienten har i 

vardagen enligt New York Heart Association (NYHA). NYHA-klass I innebär att den 

drabbade inte har några symtom trots nedsatt hjärtfunktion. NYHA-klass II klassificeras 

som lätt hjärtsvikt som ger andfåddhet och trötthet vid fysisk ansträngning vid måttlig 

grad. NYHA-klass III innebär medelsvår hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet även vid 

lätt till måttlig ansträngning och NYHA-klass IV innebär grav hjärtsvikt med andfåddhet 

och trötthet även i vila. Patienten upplever symtom vid minimal ansträngning och är ofta 

sängliggande (Dahlström, 2005). 

Prognos av hjärtsvikt 

Genom tidig och korrekt diagnos och framgångsrika behandlingsalternativ har 

överlevnaden och livskvaliteten förbättrats för patienter med hjärtsvikt (Wikström, 2014). 

Trots detta är prognosen dålig och dödligheten hög vilket innebär att cirka hälften av 

patienterna överlever fyra år efter fastställandet av hjärtsvikten. Tidig diagnostik, optimal 

behandling och god omvårdnad är väsentligt för att förbättra prognosen. Numera är 

dödligheten cirka fem procent vid mild hjärtsvikt och dödligheten ökar ju svårare 

hjärtsvikten är. Vid NYHA-klass IV är dödligheten cirka 40-50 procent per år. (Dahlström 

et al., 2010). 

 

Behandling av hjärtsvikt 

 

Behandlingen är inriktad både på farmakologisk och icke farmakologisk behandling samt 

eventuellt olika kirurgiska ingrepp. Det bästa sättet att behandla hjärtsvikt är att aktivt 

behandla den bakomliggande grundsjukdomen. Dessa behandlingar är bl a. revaskulering 

vid kranskärlssjukdom, operation av hjärtklaffar och behandling av hypertoni, diabetes, 

infektion, anemi, arytmi, tyreotoxikos och minskning av hög alkoholkonsumtion 

(Wikström, 2014). Målet med behandlingen av hjärtsvikt är att lindra lidandet, förbättra 

livskvalitet, undvika progress, minska sjukhusinläggningar och förlänga överlevnaden. 

(Dahlström et al., 2010). 
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Farmakologisk behandling  

Syftet med den farmakologiska behandlingen är att normalisera de fyra faktorer som styr 

hjärtats normala funktioner, nämligen preload, afterload, kontraktilitet och hjärtfrekvens 

(Dahlström & Strömberg, 2005). Behandlingen styrs också av graden av hjärtsvikt. Alla 

patienter med hjärtsvikt är indicerade att behandlas med ACE-hämmare och betablockerare 

om patienterna tolererar denna behandling. Diuretika används vid tecken på 

vätskeansamling (Mårtensson, 2012).  

Icke- farmakologisk behandling 

Den icke- farmakologiska behandlingen omfattar kirurgi och livsstilsförändringar där 

patienten får lära sig uppmärksamma förändringar av symtom, egenvård, vikten av att 

regelbundet ta sina mediciner och känna igen eventuella tecken på försämring. 

Regelbunden viktkontroll är en bra metod för att få kontroll på vätskeansamling i kroppen 

och patienten ska vara observant på symtom som andnöd och trötthet. Det är viktigt att 

avlasta hjärtat med vätskerestriktion, minskat saltintag och minskat alkoholintag för att på 

så sätt minska blodvolymen. Vätska, salt, rökning och alkohol ökar blodtrycket och kan 

utlösa arytmier. (Strömberg, 2005). Det är viktigt med måttlig fysisk aktivitet, till exempel 

dagliga korta promenader i den utsträckning som patienten orkar (Dahlström et al., 2010). 

Även Vaccination mot influensa och lunginflammation rekommenderas. (Dahlström et al., 

2010; Mårtensson, 2012). 

 

När det gäller kirurgi finns en rad kirurgiska metoder och dessa är viktiga komplement till 

den farmakologiska behandlingen. Till exempel operation av hjärtklaffarna, revaskulering 

vid uttalad kranskärlssjukdom, resynkroniseringsterapi (CRT) med speciell pacemaker vid 

retledningsrubbningar (QRS >120 millisekunder). Vid EF< 35 procent och vid 

svårbehandlade ventrikulära arytmier bör implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) 

erbjudas patienten. Hjärttransplantation är ett alternativ vid terapiresistent svår kronisk 

hjärtsvikt för personer under 60 år (Cleland, Calvert, Verboven & Freemantle, 2009). 

 

Närstående till person med hjärtsvikt 

 

Med närstående avses de människor som är känslomässigt och socialt nära patienten och 

behöver inte vara släkt. Närstående är också en person som lever nära en person med vård 

eller omsorgsbehov. Det kan vara en sambo, partner, förälder, barn, syskon, släkt, 

arbetskamrat, betydelsefulla vänner och andra bekanta (Jeppsson-Grassman, 2003).  

 

De flesta närstående upplever att det är svårt att klara av situationen med en anhörig som 

har hjärtsvikt eftersom stödet inte är tillräckligt från sjuksköterskor. Stödet har en stor 

betydelse för både patient och närstående (Socialstyrelsen, 2002). 

 

Att leva med hjärtsvikt 

 

Att leva med hjärtsvikt innebär att leva med en svår obotlig sjukdom som leder till fysiska 

begränsningar, social isolering och förändringar i vardagliga livet (Burström, Brännström, 

Boman & Strandberg, 2012). Det innebär för många att leva med osäkerhet, rädsla och 

ångest. Det kan innebära att leva med rädsla inför vad som ska hända i framtiden, rädsla 

för smärta, att inte kunna andas, oro för familj och rädsla för att dö (Brännström, Ekman, 

Norberg, Boman & Strandberg, 2006). Patienterna lever med många olika symtom som t 
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ex. dyspné, hosta, yrsel, ödem, trötthet och andfåddhet vid ansträngning som påverkar 

vardagslivet (Zambroski, Moser, Bhat & Ziegler, 2005).  

 

Livssituationen för män och kvinnor med hjärtsvikt skiljde sig åt. Kvinnorna verkade ha 

större svårigheter än männen att acceptera de begränsningar som ett hjärtsvikten innebar. 

Det handlade om deras minskade förmåga att stödja familjen eller vänner, och kunde leda 

till ångest, osäkerhet och minskad självkänsla (Mårtensson et al., 1998; Strömberg & 

Mårtensson, 2003). 

 

I Pattenden et als. (2007) studie uttryckte ofta patienter med hjärtsvikt nedstämdhet och oro 

pga. oro för framtiden, avsaknaden av ett botemedel, att inte veta hur länge de skulle leva 

och att inte kunna upprätthålla den livsstil som de var vana vid. Både patienterna och 

närstående upplevde osäkerhet om sjukdomen och dess oförutsägbara symtom. Det 

berodde på att de inte alltid kände att de förstod varför tillståndet inte förbättrades eller att 

de plötsligt blev sämre. Detta hade en negativ inverkan på det vardagliga livet och kunde 

leda till känslor av hjälplöshet och hopplöshet. 

 

Det kan vara svårt för patienten att acceptera den funktionsnedsättning som hjärtsvikten 

medför. Känslan av att vara en börda för andra, oförmågan att utföra vardagliga sysslor och 

aktiviteter kunde skapa depressioner och uppgivenhet hos dom (Brännström et al., 2006). 

Tack vare nya rön och behandlingsmetoder kan patienter med hjärtsvikt ändå leva med en 

god livskvalitet (Wikström, 2014). 

 

Personcentrerad vård 

 

Med personcentrerad vård menas att fokus ligger på en person med någon form av ohälsa 

eller funktionshinder, inte med fokus på ohälsan eller funktionshindret. För att undvika att 

fokus ligger på ohälsa eller funktionshinder är det viktigt att sjuksköterskor är medvetna 

om att en patient kan identifieras utifrån sina symtom och diagnoser medan den personliga 

identiteten är knuten till patientens levnadshistoria. En person kan ta rollen som patient, 

men det är inte alltid självklart att en patient bemöts som en person av vårdpersonal. Som 

sjuksköterska bör fokus vara på personcentrerad vård (Ekman, 2014).  

 

Personcentrerad vård innebär också att ha kännedom om patientens vilja, förväntningar och 

önskemål inför den planerade vården. Det är viktigt att patient och närstående känner sig 

bekräftade och blir fullvärdiga deltagare i vård och behandling. Sjuksköterskan bör också 

vara aktiv med resten av teamet som arbetar med patienten så att alla arbetar 

personcentrerat (Leksell & Lepp, 2013). 

 

Edvardsson (2012) menar att personcentrerad omvårdnad handlar om att se personen 

bakom sjukdomen, åldrande, symtom och beteende. Synliggörandet och bekräftandet av 

personen är i centrum, liksom att försöka sätta sig in i patientens situation och se världen 

utifrån patientens synvinkel. En personcentrerad omvårdnad kräver alltså en god 

kännedom om personen och hens intressen och behov, men också en vilja att göra det lilla 

extra som förgyller tillvaron för andra. Att bemöta och behandla personer som individer 

handlar om ett individuellt utformat närmande till att utvärdera och möta de behov som 

personen har av vård och behandling.  
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Sjuksköterskans roll för patienter med hjärtsvikt och deras närstående 

 

Sjuksköterskor bör jobba med personcentrerat förhållningssätt där patienten ses som en 

unik person med personliga behov istället för som en patient med allmänna grundbehov. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att informera och stödja patienter med hjärtsvikt och 

deras närstående genom att ge utförligt stöd under hela sjukdomsförloppet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Det är sjuksköterskans uppgift att identifiera vilket stöd som 

fordras för dessa patienter och deras närstående och assistera samt motivera dom så att de 

förstår betydelsen av stödet. Det är därför av stor vikt för sjuksköterskor att ge stöd till 

patient och närstående för att det dagliga livet ska bli så gynnsamt som möjligt för dom. 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskor har också andra viktiga uppgifter i vården av dessa patienter och deras 

närstående. Det handlar bl a. om patientundervisning, uppföljning av behandlingar, 

telefonrådgivning och iordningställande av läkemedel. Det är också viktigt att bevara 

patientens och närståendes integritet och värdighet. Detta samtidigt som trygg och säker 

medicinsk vård och omvårdnad planeras, genomförs och utvärderas i teamarbete samt i 

nära samverkan med andra professioner (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Det behövdes en nära relation och tillit mellan sjuksköterskan, patienten och närstående. 

Sjuksköterskans utökade engagemang med patienten och närstående resulterade i en ökad 

förståelse hos patienten och närstående samt ett bättre samarbete. Detta stöd var viktigt att 

ge till patienten och närstående för att de skulle känna sig trygga med att leva med 

hjärtsvikt. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskor bör ha 

förmåga och kompetens att stödja närstående vid svåra livssituationer som en svår 

hjärtsjukdom innebär (Socialstyrelsen, 2005). Enligt International Council of Nurses (ICN) 

(2007), etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskor ansvar för fyra grundläggande 

områden. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.  

Sjuksköterskors roll för patienter och närstående på hjärtsviktmottagning 

Hjärtsviktsjuksköterskans roll är betydelsefull eftersom hen arbetar självständigt med 

bedömning av patienternas status och upptitrering av läkemedel. De har också många 

gånger lång erfarenhet av hjärtsjukvård samt gått utbildningar och kurser Strömberg, 

Mårtensson, Fridlund, & Dahlström, 2001). 
 

Syftet med hjärtsviktmottagning är att optimera omhändertagandet av patienter med 

hjärtsvikt för att erbjuda uppföljning efter sjukhusvård. Detta innebär att optimera 

läkemedelsdosering med ACE-hämmare, angiotensin II receptorblockerare (ARB), beta-

blockerare och diuretika. Men också om att slussa patienten vidare vid försämring och om 

det finns någon osäkerhet i behandlingen. Målet med sjuksköterskors uppföljning och 

läkemedelstitrering är att förbättra uppföljningen till behandlingen i det vardagliga livet. 

Därmed kan livskvaliteten förbättras och återinläggningar minskas (Strömberg et al., 

2001).  

 

Jaarsma, Tan, Bos och Van Veldhuisen (2004) påvisade i sin studie om 

sjuksköterskebaserad hjärtsviktmottagning, viktiga komponenter som ingår i 

hjärtsviktsjuksköterskors arbete. En viktig komponent var uppföljningen efter en patientens 

utskrivning från hjärtsviktsmottagningen. En annan viktig komponent var ökad 

tillgänglighet till sjuksköterskor som erbjöd en telefonrådgivningstid under kontorstid till 

patienterna. Andra viktiga komponenter som rapporterades var psykosocial rådgivning, 
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stöd i egenvårdsbeteende och stöd till närstående. Sjuksköterskebaserad 

hjärtsviktmottagning var också viktig i syfte att samordna vården och erbjuda ett 

specialiserat rehabiliteringsprogram och hembesök. 

 
På de flesta sjuksköterskebaserade hjärtsviktmottagningarna utförde sjuksköterskorna   

undersökningar som kontroll av vikt, puls, blodtryck och förekomst av ödem. De hade 

också en viktig roll i att utföra hjärt- och lungauskultation samt att ändra medicineringen 

enligt riktlinjer (Jaarsma et al. 2004). 

 

Stöd 

 

Stöd är ett viktigt begrepp som ofta används inom omvårdnad av sjuksköterskor. 

Begreppet stöd används också allmänt i olika discipliner som t ex. sociologi, psykologi, 

medicin och omvårdnad (Murray, 2000). Begreppet är komplext och svårt att 

konceptualisera och begreppet kan ha olika betydelser i olika sammanhang (Stoltz, 2006).  

Socialt stöd delas ofta in i emotionellt stöd och instrumentellt stöd (Finfgeld-Connet, 2005) 

begreppet definieras som informativ- och bedömningsstöd (Langford, Bowsher, Maloney 

& lillis, 1997; Johansson, Fridlund & Hildinggh, 2005) 

 

Stödet från sjuksköterskor kan innebära att som patient få hjälp med att hantera sin 

livssituation genom att kunna medverka i sin egenvård. Det kan handla om att 

sjuksköterskor ger praktiska råd, vägledning, åtgärder och praktisk hjälp till patienterna. 

Det kan även handla om att dom få praktisk hjälp från andra personer som närstående, 

grannar, arbetskamrater och stödgrupp (Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 

2007). Stöd kan också innefatta sjuksköterskors närhet som inger förtroende och trygghet. 

Att få en känsla av kontroll och ökad kunskap kan skapa trygghet för patienten (Dalberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Stöd innefattar även utbyte av resurser 

mellan två eller flera personer (Langford et al., 1997). 

 

Problemformulering 

 

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som påverkar patientens dagliga liv på olika sätt. 

Sjukdomen påverkar inte bara patienten utan också närstående i hög grad. Detta då det inte 

är ovanligt att närstående blir ansvariga för omhändertagandet av patienten med hjärtsvikt i 

hemmet. Det ökade ansvaret kan innebära att närstående känner sig otrygga i 

omhändertagandet, vilket gör att stödet från sjuksköterskor blir viktigt för dem. 

Otryggheten och osäkerheten beror bl.a. på att de inte har grundläggande kunskap om 

sjukdomen och behandlingen vilket gör att både närstående och patient behöver mer 

utbildning av sjuksköterskor. Enligt International Council of Nurses (2007) har 

sjuksköterskor ansvar för fyra grundläggande områden. Dessa är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Därför är det av stor vikt att belysa 

hur sjuksköterskor kan stödja patienter med hjärtsvikt och deras närstående. 

 

SYFTE 
Syftet var att belysa hur sjuksköterskor kan stödja patienter med hjärtsvikt och deras 

närstående. 
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METOD 

Studiedesign 

 

En litteraturöversikt valdes som metod för att kunna besvara syftet på bästa sätt. Studien 

genomfördes som en litteraturöversikt vilket innebar en strukturerad sökning av 

vetenskapliga artiklar som kritiskt granskades, kvalitetsbedömdes och sammanställdes. En 

litteraturöversikt kan innehålla artiklar med både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Att 

inkludera artiklar med båda ansatserna kunde öka möjligheten att få fram fler artiklar som 

innehöll stöd till patienter med hjärtsvikt och deras närstående då detta bedömdes ge en 

bredare mångfald av problemområdet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Urval 

Inklusionskriterier 

Endast vetenskapliga originalartiklar inkluderades för att besvara syfte och 

frågeställningar. Som inklusionskriterie valdes patienter som har diagnostiserats med 

hjärtsvikt och deras närstående som behövde stöd av sjuksköterskor. Deltagarna i artiklarna 

var både män och kvinnor och artiklar som var peer-reviewed och skrivna på engelska. 

Eftersom kunskapsläget inom hjärtsjukvård ständigt utvecklas inkluderades inga artiklar 

skrivna före 2005 och artiklarna skulle vara tillgängliga som fulltext online.  

 

Exklusionskriterier 

Litteraturöversikter och artiklar som var avgiftsbelagda exkluderades ur studien.  

Författaren exkluderade också artiklar med studier gjorda på barn och ungdomar under 18 

år samt artiklar med låg kvalitet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör artiklar som 

har låg kvalitet inte inkluderas i en litteraturöversikt. 

  

 

Genomförande 

  

En testsökning (vild sökning) genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL för att 

kunna se om det fanns tillräckligt med artiklar som svarade upp mot syftet. Efter 

frisökningen genomfördes sökning med sökord i fritext utan begränsningar. Resultatet gav 

tillräckligt med antal artiklar för att räcka till en litteraturöversikt. Artikelsökningen för 

studien genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL. PubMed valdes för att 

databasen innehåller artiklar inom ett brett medicinskt område, som uppdateras dagligen. 

PubMed är världens största medicinska databas men innehåller också 

omvårdnadsforskning. Databasen inkluderar artiklar från olika tidskriftsförlag och kan 

därför publicera artiklar innan de är indexerade i medline (Forsberg & Wengström, 2013).  

CINAHL användes också för att det är en databas som täcker mer omvårdnadsforskning 

vilket anses som en lämplig databas för artikelsökningen eftersom denna uppsats handlar 

om sjuksköterskors omvårdnad av patienter med hjärtsvikt och deras närstående.  
 

Artiklarna som sökts redovisas med datum, databas, sökord, begränsningar, identifierade 

artiklar, granskade abstrakt, granskade artiklar och inkluderade artiklar (tabell 1). Sökning 

av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL med sökorden 

” heart failure” nursing” ”nursing care” nurses” family” ”support” ” social support” som 

engelska MeSH termer i PubMed och som ”MM” major heading ”MH” subject heading i 
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CINAHL. Sökorden kombinerades ihop med en boolesk operator (AND) detta gjordes för 

att begränsa antal träffar och få fram studier med stor relevans att besvara syftet. ”Support” 

användes som fritextsökning. Anledning för detta var att det inte fanns som ”MeSH” och 

”Heading” i databaserna. Först lästes artiklarnas titlar och om de verkade svara på syftet 

lästes abstrakten, om de också svarade på syftet lästes också resultatdelen. Under 

artikelsökningen läste författaren ca. 500 titlar och många titlar återkom vid olika 

sökningar. Sjuttio artiklar valdes ut för att läsas mer ingående, av dessa valdes 15 artiklar 

ut till att ingå i resultatredovisningen.  

 

Tabell 1 valda sökkombinationer i CINAHL och PubMed vid databassökning 

Databas 

och 

datum 

Sökord   Begränsningar  Antal  

träffar 

Lästa 

abstract 

 Lästa 

artiklar 

Utvalda 

CINAHL 

20150226 

 

MH Heart 

failure+ AND 

MH nurses+ 

AND support 

(Fritext) 

 Limiters - 

Published Date: 

20050101-

20151231; Peer 

Reviewed; 

Research Article; 

English 

Language; +18 

years 

13  12 6 1 

CINAHL 

20150226 

 

MM Heart 

failure AND 

MH nursing 

care + 

Limiters - 

Published Date: 

20050101-

20151231; Peer 

Reviewed; 

Research Article; 

English 

Language; +18 

years 

175 50 10 3 

CINAHL 

20150228 

 

MM Heart 

failure AND 

MH nursing 

role 

AND outpatient 

Limiters - 

Published Date: 

20050101-

20151231; Peer 

Reviewed; 

Research Article; 

English 

Language; +18 

years 

9 7 4 0 

CINAHL 

20150228 

 

MM Heart 

failure AND 

MH nursing 

role 

AND outpatient 

clinic 

Limiters - 

Published Date: 

20050101-

20151231; Peer 

Reviewed; 

Research Article; 

English 

Language; +18 

years 

4 4 1 0 
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Manuell sökning 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det möjligt genomföra en manuell sökning 

genom att studera referenslistor på intressanta artiklar inom ämnesområdet. Två artiklar 

som söktes på detta sätt och inkluderades i studien var (Norell Pejner, Ziegert, & Kihlgren, 

2015; Nordgren, Asp, Fagerberg, 2008a). 

 

Databearbetning 

 

 I första fasen av databearbetningen kopierades artiklarna och sparades på USB minne. De 

artiklar som ansågs vara bäst för att besvara föreliggande syfte skrevs ut för granskning. 

Femton originalartiklar valdes ut för att ingå i studien och analyserades enligt en modell av 

Friberg (2012). Det innebar att artiklarna lästes övergripande flera gånger för att få en 

uppfattning om artiklarnas innehåll och för att se om de svarade mot syftet. Efter det lästes 

artiklarna mer noggrant upprepade gånger för att artiklarnas likheter och skillnader skulle 

PubMed 

20150227 

 

Heart 

failure/nursing 

AND family 

AND social 

support. 

Limiters - fulltext; 

Publication dates 

10 years; English 

Language; +18 

years 

 

19 17 9 0 

PubMed 

20150228 

 

Heart failure 

AND family 

AND nurses   

 

 

Limiters - fulltext; 

Publication dates 

10 years; English 

Language; +18 

years 

 

77 50 6 2 

PubMed 

20150228 

MeSH 

Nursing AND 

heart failure 

AND  

Family AND 

support(fritext) 

 

Limiters - fulltext; 

Publication dates 

10 years; English 

Language; +18 

years 

14 12 9 1 

PubMed 

20150302 

MeSH 

Family AND 

social support 

AND heart 

failure  

 

Limiters - fulltext; 

Publication dates 

10 years; English 

Language; +18 

years 

29 20 10 3 

PubMed 

20150307 

MeSH 

Heart failure 

AND social 

support 

 

Limiters - fulltext; 

Publication dates 

10 years; English 

Language; +18 

years 

 

163 89 15 3 

Totalt      13 
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kunna fastställas och sammanställas, detta för att få fram lämpliga huvudrubriker och 

underrubriker till huvudfynden.  

 

Huvudrubrikerna bestämdes efter att artiklarna lästs. I varje artikel valdes de 

meningsbärande enheterna ut som stämde överens med huvudrubrikerna. Under varje 

huvudrubrik upptäckte författaren gemensamma ord som i sin tur skapade underrubriker. 

Resultatdelen baseras på huvudrubrikerna och underrubrikerna. Författaren valde ut citat 

från artiklarna och valde att inte översätta den engelska texten till svenska för att undvika 

misstolkningar. 

 

Kvalitetsbedömningen av artiklarna gjordes med hjälp av ett bedömningsunderlag som är 

modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, et al. (2011) (bilaga 

1). Artiklarna sammanställdes utifrån deras kvalitet och presenteras i en matris för 

vetenskapliga artiklar (bilaga 2). Bedömningen av artiklarnas kvalitet redovisas i hög 

kvalitet = I, medel kvalitet =II och låg kvalitet =III.  

 

Forskningsetiska övervägande 

 

De artiklar som ingår i litteraturöversikten var etiskt godkända från etiska  

kommittéer, varför ytterligare godkännande inte erfordrades. Dock behövde arbetet i denna 

studie med att sammanställa artiklarna ske på ett korrekt och objektivt sätt. Således får 

författaren inte plagiera eller fara med osanning (Booth, Colombos, William, & Nilsson, 

2004). Författaren har försökt översätta den engelska texten så korrekt som möjligt för att 

inte ändra innehållet. Ett objektivt förhållningssätt har genomsyrat granskningen och 

bearbetningen av artiklarna för att inte påverka innehållet. Delar i texten har inte förvrängts 

eller tag ur sitt sammanhang och ingenting i texten är plagierat. All forskning ska vara 

etisk, följa hederlighetsregler och sanningsprincipen. Vid insamlandet av data från annan 

forskare, måste alltid källan anges. Insamlade data får inte ändras eller fabriceras efter 

författarens godtycke och ska alltid vara sanningsenlig och på inget vis vara vilseledande 

(Hermerén, 1996). 

 

RESULTAT 

 

I resultatet presenteras hur sjuksköterskor kan stödja patienter med hjärtsvikt och deras 

närstående. Resultatet bygger på 16 originalartiklar som presenteras under tre 

huvudrubriker med tillhörande underrubriker. En huvudrubrik handlar om informativt stöd 

med underrubrikerna utbildning och information. En annan huvudrubrik handlar om 

emotionellt stöd med underrubrikerna sjuksköterskornas förståelse, vikten av att känna 

trygghet för patienten och sjuksköterskornas lyhördhet. En huvudrubrik handlar om 

instrumentellt stöd med underrubrikerna, omvårdnad av patienten och vikten av ökad 

kunskap om sjukdomen hos patient och närstående. 

 

Informativt stöd  

Utbildning 

I González, et als. (2005) studie framkom att sjuksköterskan hade en viktig roll i att utbilda 

patienter med hjärtsvikt och deras närstående om sjukdomen och behandlingen. 
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Sjuksköterskornas utbildning till patienterna förändrade egenvårdsbeteendet positivt i flera 

viktiga aspekter, som vikt, blodtryck, kost, alkoholkonsumtion och vätskerestriktion. Tack 

vare utbildningen ökade patienterna sina kunskaper och förståelse för sjukdomen och 

behandlingen. Patienterna och deras närstående ansåg det viktigt att kunna prata med 

sjuksköterskan vid uppföljningssamtal där de kunde få svar på frågor om sjukdomen och 

behandlingen.  

 

När patienterna och deras närstående fick utbildning så upplevde de en känsla av trygghet 

och säkerhet (Nordgren, Asp, & Fagerberg, 2008a). Detta framkom även i flera andra 

studier som också visade i sina resultat att sjuksköterskans undervisande hade en positiv 

inverkan på patienterna och deras närståendes livskvalitet, kunskap om sjukdomen samt 

behandlingen (Aguado et al., 2010; Bahrami, M., Etemadifar,, S., Shahriari, M., & Farsani, 

A. K, 2014; Otsu & Moriyama, 2011; Saunders, 2012; Yehle, Sands, Rhynders & Newton, 

2009). 

 
I en liknande studie av Porte et al. (2007) undervisade sjuksköterskorna patienterna om sin 

sjukdom för att se om egenvården kunde förbättras. I resultatet framkom att antalet 

inläggningar på sjukhus gällande försämring av hjärtsvikten och dödligheten var lägre i 

interventionsgruppen än i kontrollgruppen. Patienterna i interventionsgruppen lades även 

in på sjukhus totalt 359 dagar jämfört med 644 dagar för patienterna i kontrollgruppen. 

Vidare observerades positiva effekter av livskvalitet och egenvård då patienterna tog 

maximalt rekommenderad dos av β‐blockerare. Undervisningen som hade utförts av 

sjuksköterskorna var kontinuerliga telefonsamtal där kunskapen om orsak och symtom vid 

försämring, vikten av att kontakta vården vid symtomförändringar, kostråd, viktkontroll, 

vätskerestriktion, vikten av att ta föreskrivna läkemedel och att inte avbryta ordinerade 

mediciner på egen hand förmedlades.  

 

Ågren, Hjelm och Strömberg (2012) genomförde en studie i att utbilda 155 patienter och 

närstående till patienter med hjärtsvikt. Syftet med interventionen var att se om 

utbildningen kunde stärka patientens fysiska och psykiska funktioner samt öka kunskapen 

om sjukdomen. Tanken var också att få dem att känna sig delaktiga, minska stress och att 

minska närståendes börda. Sjuttioen närstående randomiserades till kontrollgruppen som 

innebar vanlig och traditionell vård. Åttiofyra stycken randomiserades till 

interventionsgruppen med psykosocialt stöd och integrerad vård. Utbildningen 

genomfördes av sjuksköterskeledda rådgivningar via datorbaserad utbildning och andra 

skriftliga läromedel som stöd till patienterna.  

 

Uppföljning av interventionen gjordes efter tre och 12 månader för att bedöma upplevd 

kontroll, upplevd hälsa, depressiva symtom, egenvård och närståendes börda. Resultatet 

visade att det inte fanns någon skillnad mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen. 

Däremot fanns det betydande skillnader i patienternas upplevda kontroll över hjärtsvikten 

efter tre månader men inte efter 12 månader. Det visades ingen effekt av interventionen 

med utbildning och psykosocialt stöd för patienterna och deras närstående. Inga 

gruppskillnader observerades heller i patienternas och närståendes hälsorelaterade 

livskvalitet, depressiva symtom, patienternas egenvårdsbeteenden samt upplevelser av 

närståendes börda (Ågren, Hjelm & Strömberg, 2012). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x000c5%3BGREN%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=HJELM%20C%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=STR%26%23x000d6%3BMBERG%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x000c5%3BGREN%20S%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=HJELM%20C%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=STR%26%23x000d6%3BMBERG%20A%5Bauth%5D
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Information 

Genom att få kontinuerlig information om sjukdomen och behandlingen samt uppföljning 

om vikten av egenvård till patienterna och deras närstående, fick dom en känsla av kontroll 

över sin livssituation. Informationen lindrade känslor som oro, rädsla, osäkerhet och stress 

samt gav en ökad förståelse och trygghet som ökade livskvaliteten för dom. I de fall där 

både muntlig och skriftlig information i form av broschyrer förekom upplevdes det som 

mycket positivt för både patienter med hjärtsvikt och deras närstående (Nordgren et al., 

2008a; Nordgren et al., 2008b). 

 

I en studie av Bahrami et al. (2014) framkom det att de flesta närstående till patienterna 

konstaterade att de inte hade dom grundläggande kunskaperna om sjukdomen, symtomen, 

prognosen eller komplikationer för att kunna vårda patienterna. De tyckte inte heller att de 

hade de grundläggande kunskaperna om läkemedel, biverkningar och administrering av 

mediciner och ville därför få mer information från sjuksköterskan och läkaren om detta. De 

menade att patienten hade flera mediciner flera gånger per dag, vilket orsakade förvirring 

när de skulle ge patienten medicinerna. Trots denna brist på kunskap om mediciner och 

biverkningar, fortsatte de att ge mediciner vilket ledde till att patienten remitterades till 

sjukhus med svåra läkemedelsbiverkningar som t ex. näsblödning och arytmier. 

 

Denna brist på information och vägledning från sjuksköterskorna ledde till att närstående 

upplevde osäkerhet i stödet till patienten. Osäkerheten var extra påtaglig vid försämring av 

hjärtsvikten vilket ledde till tvivel och obeslutsamhet när det gällde den pågående 

behandlingen. Detta ledde till att dom inte förstod hur de skulle hantera t ex. svår dyspné 

och lågt blodtryck (Bahrami et al., 2014). Samma resultat fick Pattenden, Roberts och 

Lewin (2007) där patienterna upplevde att de inte visste hur de skulle förstå tecken på 

försämring av hjärtsvikten pga. att de hade för liten eller ingen kunskap om hjärtsvikten  

 

I Kaholokula, Saltå, Mau, Latiners och Setos (2008) studie identifierades informativt stöd 

som en viktig typ av socialt stöd i hanteringen av sin hjärtsvikt för patienterna och deras 

närstående. Patienterna uttryckte att deras närstående bäst kunde hjälpa dem i att hantera 

sin sjukdom genom att de skaffade sig mer kunskap om sjukdomen och hur den skulle 

behandlas, samt i att bistå dem med medicineringen. Även i denna studie ansåg patienterna 

att de också behövde mer information om sjukdomen. De poängterade att bristen på 

kunskap och information om hjärtsvikt var ett betydande hinder för att klara av sin 

sjukdom. Patienterna och deras närstående ansåg att sjuksköterskan inte hade tillräckligt 

med tid för att lära känna dem som person, och inte förklarade tillräckligt om orsaken till 

sjukdomen, symtomen och medicineringen. 

 

Emotionellt stöd 

 

I Gallagher, Luttik, och Jaarsmas (2011) studie framkom att de flesta patienterna med 

hjärtsvikt som hade fått en hög nivå av emotionellt stöd klarade sin egenvård bättre än de 

som hade måttligt eller låg nivå av emotionellt stöd. Dom patienter med hög nivå av 

emotionellt stöd var mer benägna att rådgöra med läkare om viktökning, vätskeintag, 

medicin, influensavaccin samt vikten med en vilopaus. De var också benägna att diskutera 

med läkaren om att ta det försiktigt vid andfåddhet samt utöva regelbunden fysisk aktivitet. 

Inga skillnader att klara sin egenvård visades mellan patienter med medel- eller låg nivå av 

emotionellt stöd. Emotionellt stöd var således viktigt för att utföra egenvården bättre 

gällande att förebygga, hantera och minska symtomen samt upprätthålla hälsorelaterad 
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livskvalitet. I en liknande studie av Heo, Moser, Lennie och Kennedy (2014) framkom 

även att patienter som fick emotionellt stöd hade mindre depressiva symtom. Emotionellt 

stöd var relaterat till fysiska och depressiva symtom och hälsorelaterad livskvalitet.  

Sjuksköterskornas förståelse 

Att veta att någon har förståelse för den försämrade livssituationen som hjärtsvikten 

medförde, ökade patienternas och deras närståendes förtroende och tillit till 

sjuksköterskorna. Anledningen till att patienterna upplevde ett emotionellt stöd var att de 

ansåg att sjuksköterskan mötte deras behov när de var rådvilla, sårbara och i behov av 

sympati. Det emotionella stödet resulterade i att dom upplevde en känsla av att kunna 

lämna över ansvaret för egenvården. De upplevde också att de fick bekräftelse när 

sjuksköterskan visade förståelse, intresse, engagemang och respekt för dom (Norell Pejner 

et al., 2015). 

 

Vikten av att känna trygghet för patienten 

Norell Pejner et al. (2015) fick fram resultat som visade att för patienterna och deras 

närstående var det viktigt att uppleva trygghet under hela sjukdomsförloppet i samband 

med att symtomen ökade. Trygghet kunde skapas genom tro på sin egen förmåga, tro på 

närstående, tro på sjukvård och behandling samt på sjuksköterskans förmåga. Tryggheten 

kan även ges genom närhet och ömsesidighet. Upplevelsen av att veta att hjälp var 

tillgänglig då den behövdes kunde således öka deras trygghet och säkerhet. Då dom hade 

möjlighet att träffa sjuksköterskorna och berätta för dom om sin oro och rädsla medförde 

det att de upplevde ro och lättnad. En patient sade ”If one has worries or there is something 

wrong, you feel safer when the registered nurse comes” (Norell Pejner et al., 2015, ss. 81).  

 

I studien som Nordgren et al. (2008b) genomförde med patienter med hjärtsvikt, framkom 

det att patienterna som fick stöd av sjuksköterskor upplevde känsla av trygghet och 

kontroll över situationen, vilket gav dem styrka att hantera sin livssituation. 

Sjuksköterskornas lyhördhet 

Att få diagnosen hjärtsvikt medförde ofta starka emotionella reaktioner och upplevdes ofta 

som en kris för patienterna och deras närstående. Dessa situationer ledde ofta till 

emotionell obalans för dom. Därför upplevde de att det var viktigt att ha en sjuksköterska 

att prata med för att kunna dela med sig av sina tankar om sjukdomen. Genom att veta att 

sjuksköterskorna lyssnade och bekräftade samt accepterade känslorna, upplevde 

patienterna och närstående att oron och ångesten minskade. Det var inte bara möjligheten 

att lindra sin oro och ångest som betydde något, utan vetskapen om att de hade någon att 

prata med när de behövde stöd, hjälp eller råd betydde också mycket (Norell Pejner et al., 

2014). En patient sade ”By telling the nurse about all those things you are worried about 

you get relief. It is important that she is able to listen” (Norell Pejner et al., 2015, ss. 83). 

 

Instrumentellt stöd 

Omvårdnad av patienten 

De flesta patienter med hjärtsvikt och deras närstående upplevde det instrumentella stödet 

som det mest tillfredställande av alla stöd. Sjuksköterskornas kompetens spelade dessutom 

en viktig roll för att kunna möta vårdbehovet hos patienterna (Kaholokula et al., 2008). 
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I en studie av Saunders (2012) identifierades olika perspektiv om hur det var att vara 

närstående till en patient med hjärtsvikt som får omvårdnad i hemmet. Elva närstående 

intervjuades om vilken typ av hjälp de behövde då det uppstod hinder i omvårdnaden av 

patienten. Många ansåg att de behövde stöd från sjuksköterskorna i omvårdnaden av 

patienten. Närståendes stöd var nödvändigt för patienten och närstående klarade inte att ge 

omvårdnad utan stöd från sjuksköterskan. Resultatet visade också att många patienter med 

hjärtsvikt ansåg att de var beroende av närstående för att klara sitt dagliga liv. 

 

Närstående beskrev hur en son, dotter, make, eller syskon hjälpte patienten med att t ex. 

bada en gång i veckan, följa med till läkarbesök eller hjälpte till med någon daglig syssla i 

hemmet. Att hjälpa till med omvårdnaden upplevdes mycket meningsfullt för dom. 

Sjuksköterskorna arbetade därför med såväl hälsofrämjande omvårdnad som med 

behandlande och lindrande omvårdnadsåtgärder. Närstående upplevde också att 

sjuksköterskorna förklarade på ett bra sätt hur de skulle hantera förändringar i ordinationer 

av mediciner och om vikten av egenvård. Då patienten kom hem från sjukhuset och de 

visste att det fanns stöd att få kände de sig mer lättade och positiva (Saunders, 2012). 

 

Förutom elva patienter och deras närstående fick fem familjer stöd av sjuksköterskor via 

videosamtal och alla tyckte detta vara en fördel som ökade deras känsla av trygghet. 

Fördelen med videosamtalen som stöd var att om patienten och närstående undrade över 

något så kontaktades sjuksköterskorna via videosamtal som förklarade för dom hur de 

skulle lösa situationen. Tack vare videosamtal minskade patientbesöken på sjukhuset 

(Saunders, 2012). 

 

För närstående började den dagliga omvårdnaden med att hjälpa patienten med påklädning 

och personlig hygien. Dom behövde hjälpa patienten att få på sig sina skor och strumpor 

eftersom patienterna hade svullna fötter eller för att de inte kunde nå ner till fötterna för att 

få på sig strumporna. Likaså att kontrollera patientens blodtryck och vikt var en daglig 

aktivitet följt av att hjälpa till med morgon medicinerna. Att hjälpa till med mediciner och 

måltider var uppgifter som tog mycket tid i anspråk för de närstående (Saunders, 2012).  

 

Vikten av ökad kunskap om sjukdomen hos patient och närstående 

Det var viktigt att sjuksköterskan delade med sig av sin kompetens till patienterna med 

hjärtsvikt och deras närstående för att de lättare skulle kunna förstå och utföra/bidra till 

egenvården. Instruktioner om hur medicinerna fungerar och administreras samt vilka 

symtom som hjärtsvikten orsakar gavs av sjuksköterskan. De fick också instruktioner om 

hur de skulle hantera sin förändrade livssituation vilket gav en ökad förståelse för 

sjukdomen i det vardagliga livet (Kaholokula et al., 2008).  

 

Patienter med hjärtsvikt och deras närstående menade att brist på kunskap om hjärtsvikt 

och brist på stöd från sjuksköterskor var ett betydande hinder för att klara av sin 

egenvård och för att närstående skulle kunna ge sitt stöd. De tyckte inte att 

sjuksköterskorna tillbringade tillräckligt med tid för att lära känna dem och att hon inte 

heller bedrev en personcentrerad vård. De tyckte inte heller att sjuksköterskorna gav 

tillräcklig information om hur de skulle hantera sin sjukdom och att hon var dålig på 

att förklara vikten av att ta sina mediciner och deras biverkningar (Kaholokula et al., 

2008).  
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I Bahrami et als. (2014) studie förväntade sig patienterna och deras närstående att bli 

bemötta av kompetenta sjuksköterskor under hela sjukdomsförloppet. I Saunders (2012) 

studie uppfattade patienterna och deras närstående sjuksköterskorna som kompetenta när 

sjuksköterskorna stöttade dem med bland annat omvårdnad, undersökningar som EKG, 

blodprover, blodtryckskontroll, viktkontroll och information om hjärtsvikt samt när de fick 

tillfredsställande utbildning.  

 

Patienterna och deras närstående hade en känsla av att sjuksköterskorna inte visade intresse 

och kunskap genom att de inte fick något stöd eller hjälp av dem. Denna misstro kunde 

leda till att patienterna och deras närstående inte ställde frågor till sjuksköterskorna om sin 

hjärtsvikt, prognos och behandling (Bahrami et al., 2014). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

För att besvara studiens syfte tillämpades en litteraturöversikt enligt Forsberg och 

Wengström (2008). En litteraturöversikt används för att belysa ett problemområde och 

skapa en överblick över forskningen inom ett specifikt ämnesområde. Anledningen till att 

författaren till denna studie valde den här metoden var för att få en överblick över hur 

sjuksköterskan kan stödja patienter med hjärtsvikt och deras närstående på bästa sätt. 

Ett alternativ hade kunnat vara att göra en empirisk studie för att få fram nya resultat. I 

denna studie har artiklarna både kvalitativ och kvantitativ ansats vilket innebär att 

resultatet bestod av både enkäter och intervjuer som sammanställts.  

 

Datainsamlingen skedde genom sökningar i databaserna CINAHL och PubMed. Första 

sökningen gjordes i CINAHL därefter i PubMed där större delen av artiklarna hittades. 

Författaren genomförde en kompletterande sökning i PsycINFO men inget material 

hittades i denna databas. Därför har endast sökningar i PubMed och CINAHL genomförts 

(tabell 1). När de vetenskapliga artiklarna söktes i CINAHL och PubMed användes 

begränsningen att de inte skulle vara äldre än tio år, detta gjordes för att få mer aktuella 

studier och begränsade antal artiklar till en mer överskådlig nivå. Författaren gjorde också 

tidsbegränsningar till tio år för att utvecklingen av hjärtsjukvård är väldigt snabb och 

effektiv. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan resultat från studier inom omvårdnad 

utgöra underlag för att utveckla riktlinjer inom vården. Metoden kan användas även som en 

grund för nya rekommendationer. Författaren uppfattade att de artiklar som fanns 

tillgängliga var av tillräcklig mängd för att skriva litteraturöversikt och besvara syftet. 

 

I denna studie användes MeSH termer, nyckelord, headings, peer reviewed artiklar, vilket 

styrker vetenskapligheten men kan innebära färre antal träffar i databaserna. För att 

sökningen skulle bli träffsäker använde författaren sökord med MeSH-termer som 

kombinerades med olika booleska operatorer. Detta bidrog till att antalet sökningar kunde 

minskas och träffarna för relevanta artiklar ökade vilket författaren anser var en styrka i 

resultatet och validiteten. Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades i 

studien och enligt Forsberg och Wengström (2008) bör en litteraturöversikt innehålla 

studier med både kvalitativa och kvantitativa ansatser samt innehålla aktuella studier. 

 

Författaren läste artiklarnas abstrakt och fann att många artiklar hade relevans för att 

besvara syftet, men vid noggrannare granskning framkom det att flera av artiklarna inte 
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svarade på syftet. Detta medförde att författaren sökte manuellt efter artiklar att inkludera i 

studien och sökningen resulterade i att två artiklar inkluderades. Det fanns dock flera 

studier som svarade på syftet, men flera av dom var review artiklar vilket innebar att de 

inte inkluderades i studien. 

 

Författaren valde att genomföra studien som en litteraturöversikt för att sammanställa 

redan gjord forskning och att det fanns mycket skrivet om det författaren ville studera. Ett 

alternativ till en litteraturöversikt hade varit att göra intervjuer för att på ett mer ingående 

sätt undersöka patienter med hjärtsvikt och deras närståendes uppfattningar om hur 

sjuksköterskor kan stödja dem. En annan vinst med intervjuer hade varit att tankar och 

frågor som uppkommer hos författaren under intervjuns gång hade kunnat ställas direkt till 

patienterna och närstående. Detta hade bidragit till att författaren hade fått ställa de frågor 

hon själv ville för att ta reda på om patienternas och närståendes önskemål om stödet från 

sjuksköterskor.  

 

Meningen med att inkludera både kvantitativa och kvalitativa ansatser var att båda 

ansatserna var viktiga för att kunna kombinera olika forskningsresultat och få en översikt 

över ämnesområdet. Författaren ansåg att det var en viktig synpunkt för att kunna ta reda 

på hur sjuksköterskor stöttade patienter med hjärtsvikt och deras närstående under 

sjukdomsprocessen. 

 

Litteraturöversikten gjordes av en person vilket kan medföra både nackdelar och fördelar 

jämfört med att vara två personer. En nackdel var att det inte fanns möjlighet att diskutera 

om funderingar och tankar som uppkommer under arbetets gång. En annan nackdel med att 

genomföra studien själv var att författaren läste och analyserade artiklarna ensam, vilket 

kan minska reliabiliteten. Detta för att två personer bidrar med mer än en person men 

fördelen med en författare är att det inte kan uppstå oenighet. 

 

Av 15 artiklar i studien var fem gjorda i Sverige, fyra i USA, två i Spanien, en i 

Nederländerna, två i Iran, och en i Japan. Att inkludera artiklar som är gjorda i en annan 

kultur som är lik den svenska kulturen gör resultatet mer överförbart till svenska 

förhållanden. I litteraturöversikten användes flera artiklar från länder som inte räknas till 

västvärlden, till exempel Iran. Eftersom det finns stora skillnader i kultur, 

samhällsuppbyggnad, uppfattning om sjukdom och synen på hälso- och sjukvården så kan 

detta ha en betydelse när det gäller att säkerställa om studiens resultat är överförbara eller 

inte. Å andra sidan, att ta med studier från andra länder kan göra att resultatet har ett brett 

perspektiv med relevans gällande andra kulturer i världen 

 

De artiklarna som inkluderades i studien var skrivna på engelska och svensk-engelskt 

lexikon användes för svåra ord. Artiklarnas kvalitet granskades och bedömdes av 

författaren. Författaren tog inte hänsyn till patienternas NYHA- klassifikation vid urvalet 

av artiklar utan byggde studien endast på att deltagarna hade blivit diagnostiserade med 

hjärtsvikt. Artiklar som inte inkluderades i studien exkluderades på grund av för låg 

kvalitet eller för att de inte tog upp det som ansågs vara relevant för studiens syfte. 

 

Enligt Polit och Beck (2012) bör tillvägagångssättet i en litteraturöversikt beskrivas 

ordentligt. Artikelsökningarna ska presenteras så att det går att följa hur sökningarna gått 

till, det ska också redovisas vilka sökord som använts under rubriken genomförande. 

Eftersom detta gjorts i denna studie så stärks reliabiliteten. Forsberg och Wengström 

beskriver reliabilitet som att det ska gå att genomföra mätningar vid olika tidpunkter och få 
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samma resultat med likadant mätinstrument. Artiklarnas kvalitet granskades med ett 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering som är modifierat utifrån Berg et al. 

(1999) och Willman, et al. (2011) (bilaga 1). De artiklarna som uppfyllde 

klassifikationsgradering I-II efter utförlig genomläsning inkluderades i denna 

litteraturöversikt och de artiklar som bedömdes ha en låg kvalitetsgrad, kvalitetsgard III 

exkluderades. Artiklarna sammanställdes utifrån deras kvalitet och presenteras i en matris 

(bilaga 2). 

 

Databearbetning av artiklarna utfördes i flera steg. Först lästes artiklarna igenom flera 

gånger, därefter kunde meningsbärande enheter skapas till gemensamma huvudrubriker 

med tillhörande underrubriker som redovisas i resultatdelen. Författaren upplevde det inte 

svårt att hitta de meningsbärande enheterna som kunde svara på studiens syfte. Författaren 

har försökt att hålla ett objektivt förhållningssätt under hela arbetets gång för att inte 

påverka innehållet. Det finns en möjlighet att författarens arbetslivserfarenhet och 

förkunskaper i ämnet gjort det svårt att hålla ett helt objektivt förhållningssätt under 

arbetets gång. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskor kan stödja patienter med hjärtsvikt och 

deras närstående. I resultatet framkom att sjuksköterskor stöttade patienterna och deras 

närstående genom att ge informativt, emotionellt och instrumentellt stöd. Langford et al. 

(1997) menar att det informativa stödet innebar att erbjuda information till patienter och 

närstående under en stressande situation under sjukdomstiden. Det emotionella stödet avser 

att förmedla omsorg, närhet och tillit till patienter och närstående. Det instrumentella stödet 

innebar att sjuksköterskan gav praktisk hjälp med t ex. omvårdnadshandlingar samt visade 

på kunskap och kompetens genom sitt stöd till patienterna och närstående. Alla närstående 

behövde inte samma typ av stöd utan allt stöd behövde anpassas efter behov och 

förutsättningar. I mötet med sjukvårdspersonal var det viktigt att tillräckligt med tid 

anslogs för diskussion av stödbehovet. Därefter behövde sjuksköterskan noga analysera 

hur och vilket stöd som var bäst anpassat efter den specifika förutsättningen (Imes, 

Dougherty, Pyper & Sullivan, 2011). 

 

Informativt stöd 

Denna studie visade att sjuksköterskebaserade hjärtsviktmottagningar med specialutbildade 

sjuksköterskor hade en viktig roll i patientutbildningen eftersom patienternas kunskap om 

egenvård och sjukdomen ökade. Sjuksköterskorna hade en viktig funktion i att ge stöd i 

form av information och utbildning till både patienterna och deras närstående. Att 

informera och undervisa dom om symtom, behandling, läkemedelsbiverkningar och 

egenvård hade betydelse för att öka kunskapen om hjärtsvikt samt att livskvaliteten ökade 

för dessa personer. En ökad kunskap för att klara egenvården innebar också en ökad känsla 

av trygghet hos patienterna (Aguado et al., 2010; Bahrami et al., 2014; Etemadifar et al., 

2014; González et al., 2005; Kaholokula et al., 2008; Otsu, & Moriyama, 2011; Porte, et 

al., 2007; Yehle et al., 2009). 

 
Erhardt och Cline (1998) påpekade vikten av att utbilda patienterna att reagera och agera 

på tidiga tecken och symtom på hjärtsvikt eftersom detta kunde minska återinläggning och 

ökade deras livskvalitet. Sjuksköterskor har en viktig patientundervisande roll för att öka 
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patienternas och de närståendes kunskaper om hjärtsvikt och egenvård (Karlsson, Edner, 

Henriksson, Mejhert, Persson, Grut & Billing, 2005). Hälso-och sjukvårdspersonal, särskilt 

sjuksköterskor, borde kunna ge ett lämpligt sammanhängande stöd för att genomföra och 

uppmuntra närstående att delta i undervisning som syftade till att underlätta rollen för dem 

som vårdare (Bahrami et al., 2014). Undervisning i grupp som användes i Saunders (2012) 

studie visade att inte bara närståendes omvårdnadsbörda minskade betydligt, utan kunde 

också öka förmågan och förtroendet för omvårdnadssituationen hemma. Detta kunde i sin 

tur förhindra långa sjukhusvistelser och återinläggning på sjukhus. Linne et al. (1999) fann 

att systematisk utbildning förbättrade patienternas kunskap om hjärtsvikt och 

behandlingen. 

 

Kortare sjukhusvistelser minskade möjligheten för sjuksköterskorna att utbilda patienten. 
En förklaring till varför patienternas kunskap inte ökade under sjukhusvistelsen kunde vara 

att sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med tid för att utbilda alla patienter. En annan 

förklaring kan vara att patienterna glömde vad de utbildats i på grund av minskad 

blodtillförsel till hjärna (Rifas, Morris & Grady, 1994). Hjärtsviktsjuksköterskor gav både 

skriftlig och muntlig information om sjukdomen, vilket var stödjande och gav en möjlighet 

för patienterna och närstående att förstå samt relatera till situationen. Ibland gavs 

information om hur hjärtat fungerar via video eller dator (Nordgren et al., 2008a).  

 

Gemensamt för studier som genomfördes av Bahrami et al. (2014) och Kaholokula et al. 

(2008) var att det informativa stödet inte var tillräckligt eftersom både patienter och 

närstående associerade bristande kunskap och information om hjärtsviktssymtom, 

symtomförändring, behandling, biverkning och egenvård med sämre hälsorelaterad 

livskvalitet. Bristande hälsorelaterad information kunde leda till försämrat hälsotillstånd 

och misstro för vården och därmed försämrad livskvalitet. En tidigare svensk studie av 

Riegel och Carlson (2002) stödjer denna studies resultat och bekräftade att de flesta 

patienter med hjärtsvikt och deras närstående inte hade kunskap om hjärtsvikt, behandling, 

biverkningar och komplikationer. Kaholokula et al. (2008) påvisar även i sin studie att 

patienter med hjärtsvikt och deras närstående bland annat upplevde det som en barriär att 

ha bristande kunskap om hjärtsvikt för att kunna hantera sin sjukdom. 

 

Information är en viktig del för att patienterna och deras närstående skulle kunna känna 

tillit och förtroende för sjuksköterskorna (Kaholokula et al., 2008; Bahrami et al., 2014; 

Nordgren et al., 2008a; Nordgren et al., 2008b). Författaren i denna litteraturöversikt 

uppfattade det som at om patienterna och närstående hade fått informationen om hjärtsvikt 

i ett tidigt skede och hur framtiden såg ut med förändrad livssituation, skulle de fått en mer 

positiv uppfattning om hjärtsjukvården. Detsamma gällde besök hos sjuksköterskorna på 

hjärtsviktmottagningen. Informationen var en viktig och stor del för patienterna för att de 

skulle kunna lära sig förstå sin sjukdom samt för att kunna hantera och lösa problemen som 

hjärtsvikten medförde (Bahrami et al., 2014; Kaholokula et al., 2008; Nordgren et al., 

2008a; Nordgren et al., 2008b). 

 

Bertakis och Azari (2011) menade att personcentrerad vård innebar att vårdpersonalen 

mötte patienten med inställningen att hen var en person med egen förmåga och skulle ges 

informerade valmöjligheter. Patienten hade god förmåga att göra lämpliga val och att 

anpassa sig till sin livssituation om hen hade kunskap och verktyg att klara detta. Att 

implementera personcentrerad vård gav patienterna större möjligheter till inflytande över 

behandlingen och ökade möjligheter till ansvarstagande till egenvården samt färre besök på 

sjukhus eller sjuksköterskebaserade hjärtsviktmottagningar. 
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Närstående ville ha information om hur hjärtsvikten påverkade patientens livssituation och 

de ville också ha information om prognos och framtid (Imes, Dougherty, Pyper, & 

Sullivan, 2011). Det var viktigt att sjuksköterskor delade med sig av sin kunskap för att 

närstående lättare skulle kunna förstå och stödja patienten eftersom detta gav en ökad 

förståelse för hur sjukdomen påverkade patienten (Saunders, 2012).  

 

Eldh, Ekman och Ehnfors (2008) påpekar att bristfällig information, att inte bli 

uppmärksammad och lyssnad till, samt att inte att bli sedd som en person med individuella 

behov och unika problem visade sig leda till osäkerhet i samspelet med sjuksköterskor och 

missnöje med sjukvården. Detta kan enligt denna studies författare ha en negativ inverkan 

på vårdkvaliteten av patienter med hjärtsvikt och deras närstående. 

 

Bahrami et al. (2014) visade i sin studie brist på vägledning från sjuksköterskorna till 

patienterna och deras närstående. Detta berodde på en hög arbetsbelastning samt 

otillräcklig samverkan mellan sjuksköterskorna och patienterna samt deras närstående. Den 

höga arbetsbelastningen berodde på det stora antalet patienter och att sjuksköterskorna inte 

hade tillräckligt med tid för att överväga närståendes och patientens utmaningar. 

Närstående ansåg att de fick otillräcklig information från sjuksköterskorna vilket ledde till 

att uppgifterna ofta inte blev konsekventa och dom blev osäkra i hur de skulle bedriva 

vården av patienten. 

 

När sjuksköterskor inte gav tillräcklig eller relevant information kände patienterna tvivel 

och osäkerhet, de kände sig också övergivna och tvingade att söka information på egen 

hand. Om sjuksköterskorna inte förmedlade sin kunskap om existentiella frågor på ett bra 

sätt, tenderade informationen till patienterna att bli saklig och handlade främst om 

medicinska frågor. Betydelsen av vad det innebar att leva med hjärtsvikt kunde inte 

ignoreras eller utelämnas. En anledning till att sjuksköterskorna inte förmedlade 

informationen på ett bra sätt berodde på att de upplevde det svårt att hinna med att ge alla 

patienter information (Nordgren et al., 2008 a). Närstående berättade att 

livslängdsinformation som gav hopp var användbart i planeringen för framtiden (Imes et 

al., 2011). Författaren till denna litteraturöversikt anser att det är viktigt att sjuksköterskor 

får tillräckligt med tid till att kunna sitta ner och ha ett samtal med patient och närstående 

om vad framtiden kan innehålla, vad de ska vara uppmärksamma på och vad som väntar 

dem. Författaren tycker också att sådan information är av vikt för att dom bättre ska kunna 

förbereda sig inför framtiden.  

Emotionellt stöd 

Emotionellt stöd var något som visade sig vara av stor vikt för patienterna och deras 

närstående. I sjuksköterskors kompetensbeskrivning av Socialstyrelsen (2005) styrks att 

sjuksköterskor ska kunna tillgodose patienternas emotionella behov, omvårdnadsbehov, 

informationsbehov och undervisningsbehov. Det står också att en sjuksköterska bör ha 

förmåga och kompetens att stödja patienter med hjärtsvikt och närstående vid svåra 

livssituationer som vid svår hjärtsvikt. 

 

Emotionellt stöd var av stor betydelse för patienterna och deras närstående där stöd från 

sjuksköterskor bestod av att förstå deras situation, att lyssna när de behövde prata och vara 

tillgänglig vid akuta och svåra situationer. Det är viktigt att sjuksköterskor ger emotionellt 

stöd som patienter med hjärtsvikt och deras närstående behöver för att de ska känna sig 

trygga (Norell Pejner et al., 2015; Gallagher et al., 2011; Heo et al., 2014). En nära 
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relation, ökat engagemang från sjuksköterskorna, tillit och bättre samarbete mellan 

patienter, närstående och sjuksköterskor resulterade i ökad förståelse för sjukdomen 

(Norell Pejner et al., 2015). 

 

Instrumentellt stöd 

I resultatet av Saunders (2012) studie framkom att patienter och deras närstående upplevde 

det instrumentella stödet från sjuksköterskor som viktigt och tillfredställande. Familj och 

vänner som gav långsiktig vård var viktiga samarbetspartners till den sjuke och de kunde 

inte ge vård ensamma på egen hand utan behövde vägledning, stöd och professionell 

kompetens för att kunna hantera omsorgen och vården som ofta var komplex. Bahrami et 

al. (2014) menar i sin studie att sjukvården är dåligt utrustad för att underlätta deltagande 

för närstående till anhöriga med hjärtsvikt. Dessa resultat ger tydliga bevis på att 

informerande, undervisande och intervenerande grupper är effektivt som stöd för 

närstående till patienter med hjärtsvikt. 

 

Hälso-och sjukvårdspersonal, särskilt sjuksköterskor, borde kunna ge lämpligt 

omvårdnadstöd för att uppmuntra närstående till att delta i det interventionella program 

som syftade till att underlätta för dem i vården av deras närstående (Saunders, 2012; 

Bahrami et al., 2014). Även om närstående, vanligtvis make eller maka, visade stor vilja att 

hjälpa till så var de själva i en hög ålder som innebar att de ofta hade egna medicinska 

problem som försvårade möjligheterna till att vårda patienten. Bahrami et al. (2014) 

efterlyste ett ökat engagemang från sjuksköterskorna för att ta itu med det emotionella och 

instrumentella stödet.  

 

Ekman et al. (2011) menar att personcentrerad vård innebär att vården ska planeras i 

samförstånd med patient och närstående och att vårdrelationen ska bygga på partnerskap 

mellan sjuksköterskor, patient och närstående. Detta ska ha sin utgångspunkt i patientens 

berättelse och hela livssituationen för att skapa en gemensam vårdplan med mål och 

strategier för genomförande och uppföljning. Det är också viktigt att en överenskommelse 

görs med patienten, ofta tillsammans med närstående som är en aktiv part i planering och 

genomförande av vården. Patienten är en människa med vård- och omsorgsbehov som 

skall vara i centrum så långt det är möjligt samt inkluderas i alla vårdbeslut och processer. 

Detta är viktigt och har visat sig leda till bättre egenvård och bättre samarbete mellan 

sjuksköterskor och patient. Tyvärr är det bara en artikel av Bertakis och Azari (2011) som 

tog upp ämnet personcentrerad vård, vilket är synd eftersom det är en vårdfilosofi som 

borde genomsyra hela vården. 

 

 

 

Slutsats 

 

Slutsatsen av denna studie visade att sjuksköterskorna med informativt, emotionellt- och 

instrumentellt stöd kunde hjälpa patienterna med hjärtsvikt och deras närstående till en 

bättre kunskap om hjärtsvikten, egenvården och livskvaliteten. Dom kunde därmed få ett 

ökat välbefinnande och bättre hälsa. Sjuksköterskornas undervisning, information och 

rådgivning till dom hade en mycket stor betydelse för hur de hanterade hjärtsvikten under 

hela sjukdomsperioden. 
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Klinisk tillämpbarhet 

 

Denna studien är till nytta för sjuksköterskor som genom sina kunskaper, kompetens och 

förståelse för patienter med hjärtsvikt och deras närstående kan ge ett bättre stöd i form av 

information om sjukdomen, symtom, behandling, medicinbiverkningar, vikten av 

egenvård, följsamhet och compliance. Patienterna kan därmed få en ökad kunskap till att 

öka sin egenvårdsförmåga som kommer att leda till ett ökat välbefinnande och livskvalitet. 

God kunskap om hjärtsvikt, egenvård och positiva effekter av sjuksköterskors 

interventioner gör patienter med hjärtsvikt och deras närstående trygga och mer motiverade 

till livsstilsförändringar. Det leder också till en ökad acceptans av den nya livssituationen. 
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                                                                                                                                                                                                           Bilaga 1 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt material 

som relateras till något som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 



 

 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalite

t 

Aguado, O., 

Morcillo, C., 

Delàs, J., 

Rennie, M., 

Bechich, S., 

Schembari, 

A., & Rosell, 

F.  

(2010). 

Spain 

 

Long-term 

implications of a 

single home-based 

educational 

intervention in 

patients with heart 

failure 

Syftet var att utvärdera 

effekten av en 

sjuksköterskeledd  

hem-baserad 

utbildningspedagogisk 

intervention för patienter 

med hjärtsvikt. 

Studie med 

106 patienter. 42 i 

interventionsgruppe

n och 64 i 

kontrollgruppen. 

Patienterna 

randomiserades till 

att få utbildning av 

sjuksköterska en 

vecka efter 

utskrivning. 

 

n= 106 

(69) 

 

Under en 24-månaders uppföljning blev det 

färre akutmottagningsbesök, färre 

oplanerade återinläggningar och lägre 

kostnader i interventionsgruppen än i 

kontrollgruppen. Det fanns även en tendens 

till färre dödsfall utanför sjukhuset samt 

förbättring i livskvalitet i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

RCT 

I  

Bahrami, M., 

Etemadifar, 

S., Shahriari, 

M., & 

Farsani, A. 

K. 

 2014 

Iran 

Informational needs 

and related problems 

of family caregivers 

of heart failure 

patients: A 

qualitative study 

Syftet var att undersöka 

närståendes upplevelser 

av omvårdnads- 

situationen. 

 

19 närstående 

rekryterades från tre 

olika sjukhus i Iran. 
semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

 

n=19 

(0) 

Resultatet visade fyra huvudteman: brist på 

vårdrelaterade kunskaper, otillgänglighet 

till informationskälla, brist på vägledning 

från hälso- o sjukvårdspersonalen och 

tvetydig vård pga. av sjukdomens 

oförutsägbara natur. Patienter med 

hjärtsvikt och deras närstående trodde att de 

inte hade den grundläggande kunskapen om 

sjukdomen och medicineringen.  

K 

II 

Etemadifar, 

S., Bahrami, 

M., 

Shahriari, 

M., & 

The effectiveness of 

a supportive 

educative group 

intervention on 

family caregiver 

Syftet var att utvärdera 

effekten av en stödjande 

pedagogisk 

gruppintervention för att 

minska närståendes 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Interventionen 

bestod av fyra 

veckors multimedia 

n=100 

(13) 

Resultatet visade att närståendes börda i 

omvårdnadsarbetet minskade betydligt mer 

i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. 

 

RCT 

I  
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Farsani, 

A.K.  

2014 

Iran 

burden of patients 

with heart failure 

 

börda i omvårdnaden. 

 

utbildningar med 

sessioner på 2 

timmar för 

närstående 

 

 

Gallagher, 

R., Luttik, 

M-L., & 

Jaarsma, T. 

2011 

Sverige 

 

Social Support and 

Self- care in Heart 

Failure 

 

 

Syftet var att bestämma 

olika typer av socialt 

stöd som gavs till 

patienter med hjärtsvikt 

och hur olika typer av 

socialt stöd som 

påverkade egenvården 

för patienterna. 

 

 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudie. 

Sekundär analys 

gjordes av en 

undergrupp av 

patienter som 

deltagit i coach 

studien. 

N= 333 

Ej 

redovisad

e 

bortfall 

Patienterna med hög nivå av emotionellt 

stöd klarade sin egenvård bättre än dom 

med lågt eller måttligt emotionellt stöd. 

Patienterna med en hög nivå av emotionellt 

stöd var betydligt mer benägna att rådgöra 

med en läkare om att försöka gå upp eller 

ner i vikt, begränsa vätskeintag, ta sin 

medicin regelbundet, få influensa vaccin 

och utöva fysisk aktivitet än de med mindre 

eller låg nivå av emotionellt stöd.  

 

 P 

 II 

González, 

B., Löpen, J., 

Herreros, J., 

Urrutia, A., 

Latiner, S., 

Coll, R., 

Prats, M., & 

Valle, V. 

2005 

Spanien 

Patient´s education 

by nurse: What we 

really do achieve? 

 
 

Syftet var att evaluera 

vad som egentligen 

uppnåddes med 

sjuksköterskeledd 

undervisning för 

personer med hjärtsvikt i 

öppenvården. 

 
 

Frågeformulär 

angående patienters 

kunskap om 

sjukdomen och 

behandlings- 

metoder. Ett års 

uppföljning  

  

n=298 

(0) 
 

Patienterna ökade sin kunskap och  

förståelse om hjärtsvikt och 

behandling samt vikten av god  

egenvård. 

 

 p  

 I 

 

Heo, S., 

Moser, D.K.,  

Lennie, T. 

A.,  

& Kennedy, 

Types of social 

support and their 

relationships to 

physical and 

depressive symptoms 

Syftet var att undersöka 

vilka typer av socialt 

stöd som är associerade 

med fysiska och 

depressiva symptom 

En tvärsnittsstudie  

genomfördes för att 

att undersöka 

relationerna mellan 

socialt stöd, fysiska 

n= 80 

(9) 
  

Emotionellt stöd var relaterat till alla 

Fysiska, depressiva symptom och  

hälsorelaterad livskvalitet. Fysiska  

och depressiva symptom medierade  

förhållandet mellan emotionellt 

P 

I 

javascript:void(0);
javascript:void(0);


 

R. L.  

2014 

USA 
 

and health-related 

quality of life in 

patients with heart 

failure. 

samt hälsorelaterad 

livskvalitet (HRQOL) 

hos patienter med 

hjärtsvikt. Medierade 

effekter av symtom på 

förhållandet mellan 

socialt stöd och HRQOL 

undersöktes också. 

 

symtom, depressiva 

symtom och 

HRQOL med 

bekvämlighetsurval 

av patienter med 

hjärtsvikt. 

stöd och hälsorelaterad livskvalitet  

(HRQOL). 

Kaholokula, 

J. K., Saito, 

E., Mau, M. 

K., Latimer, 

R., & Seto, 

T. B. 

2008 

USA 

Pacific islanders 

perspectives on heart 

failure management. 

 

Syftet var att identifiera 

uppfattningar, attityder 

om hjärtsvikt och 

familjerelationer samt 

social stöd för 

behandling av hjärtsvikt 

hos Pacific Islanders. 

 

Fyra fokusgrupper 

sammankallades. 

med 36 Nativ 

Hawaiians och 

Samoans med 

hjärtsvikt och deras 

närstående. Fyra 

områden: hälsa 

föreställningar och 

attityder, föredragen 

hälsa, sociala 

stödsystem och 

hinder för  

Hjärtsvikt 

studerades. 

 

n=36 

(0) 

Två typer av socialt stöd identifierades som 

viktigt i vården av hjärtsjuka: instrumentellt 

och informativt stöd. Hinder för bra vård av 

patienter med hjärtsvikt var bland annat, 

dåliga kunskaper i hjärtsvikt, brist på 

förtroende för läkarnas kunskap, dålig 

relation mellan läkare och patient, ekonomi, 

kostförändringar och ont om tid. 

 

     K  

     I                  

Nordgren, 

L., Asp, M., 

& Fagerberg,  

I. 

2008a 

Sverige 

Safety and 

understanding: 

Support as 

experienced by 

women living with 

heart failure in 

Syftet med denna studie 

var att förklara 

innebörden av fenomenet 

stöd som upplevdes av 

kvinnor som lever med 

hjärtsvikt i medelåldern. 

Intervjustudie som 

grundades i ett 

vårdvetenskapligt 

perspektiv och en 

reflekterande 

livsvärldsstrategi 

n=6 

(0) 

Den väsentliga innebörden av fenomenet 

stöd som upplevdes av kvinnorna var 

underförstått i termen trygghet. I resultatet 

framkom fyra väsentliga delar som bör ingå 

som stöd: kunskap och förståelse för 

sjukdomen, hitta balans i att hantera sin 

K 

I 



 

 middle age.  som byggde på 

fenomenologisk 

filosofi.  

 

sjukdom, tvetydighet i relationer, stöd och 

formell vård en fråga om tillit och misstro. 

 

 

Nordgren, 

L., Asp, M., 

& Fagerberg,  

I. 

2008b 

Sverige 
 

Support as 

experienced by men 

living with heart 

failure in middle age: 

A phenomenological 

study.  

 

Syftet var att förklara 

och beskriva innebörden 

av fenomenet stöd som 

upplevdes av 

medelålders män som 

levde med hjärtsvikt. 

 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer användes 

för datainsamling.  

Studien grundades i 

ett 

vårdvetenskapligt 

perspektiv och en 

reflekterande 

livsvärldsstrategi 

som byggde på 

fenomenologisk 

filosofi.  

 

n=9 

(0) 
 

Stöd beskrevs som ett mångdimensionellt 

fenomen. Män som fick stöd upplevde 

känsla av trygghet och kontroll vilket gav 

dem styrka att hantera sin livssituation. 

Upplevelsen av att veta att hjälp var 

tillgänglig när den behövdes beskrevs som 

ett bra stöd. 

 

    K 
    I 

Norell 

Pejner, M., 
Ziegert, K., 

& Kihlgren, 

A. 

2015 

Sverige 

Older patient´s in 

Sweden and their 

experience of the 

emotional support 

received from the 

nurse- a grounded 

theory study. 

Syftet var att undersöka 

äldre patienters 

upplevelser av det 

emotionella stödet från 

sjuksköterskor.  

 

Intervjustudie som 

genomfördes med 

metoden grounded 

teori. Data samlades 

in genom att 

intervjua 18 

patienter mellan 80- 

96 år. 

 

n=18 

(0) 

 

Resultatet visade att sjuksköterskan gav det 

emotionella stödet för äldre patienter och 

återspeglades i kategorierna: möter mina 

behov när jag är obeslutsam, möter mina 

behov när jag är sårbar och möter mina 

behov när jag är i behov av sympati. 

K 

I 



 

Otsu, H., & 

Moriyama, 

M. 

2011 

Japan 
 

Effectiveness of an 

educational self-

management 

program for 

outpatients with 

chronic heart failure. 

_ 

Syftet var att 

implementera ett 

pedagogiskt 

egenvårdsprogram för 

öppenvårds patienter 

med hjärtsvikt för att 

förbättra deras 

hjärtsviktssymtom. 

 

En randomiserad, 

kontrollerad studie 

med 102 patienter 

med hjärtsvikt i 

öppenvård 

genomfördes. 50 

deltagare i 

interventionsgruppe

n och 52 deltagare i 

kontrollgruppen. 

 

n=102 

(6) 
 

Resultatet visade betydande skillnader i 

systoliskt blodtryck och i vikt hos 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Däremot fanns inga 

skillnader mellan de två grupperna i 

diastoliskt blodtryck och puls. Systoliskt 

blodtryck och vikt förbättrades för 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Detta program ansågs 

därför vara effektivt för patienter med 

hjärtsvikt och deras närstående. 
 

RCT  

I 
 

Porte, P.W., 

Lok, D.J., 

Veldhuisen, 

D.J., 

Wijngaarden

, J., Cornel, 

J.H., 

Zuithoff, 

N.P., Hoes, 

A.W. 

2006 

Nederländer

na 

Added value of a 

physician-and-nurse-

directed heart failure 

clinic results from 

the Deventer-

Alkmaar heart failure 

study. 

Syftet var att avgöra om 

en intervention och 

uppföljning från 

sjuksköterskan kan 

minska återinläggningar 

och förbättra den fysiska 

förmågan och 

livskvaliteten hos 

patienter med hjärtsvikt.  

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Ett års lång 

intervention med 

hembesök, telefon- 

uppföljning, lätt 

tillgång till  

kliniken och läkare 

samt information 

och utbildning om 

optimering av 

behandling, 

rekommendationer 

för motion och vila, 

råd för symtom och 

egenvård från 

sjuksköterskorna. 

 

n=240 

(70) 

Interventionsgruppen visade bättre 

ejektionsfraktion och färre antal 

inläggningar på sjukhus vid försämring av 

hjärtsvikten samt en förbättring av 

livskvaliteten och egenvårdsbeteende än 

kontrollgruppen. 

RCT 

I 



 

Saunders, M. 

M.  

2012. 

USA 

 

Perspectives From 

Family Caregivers 

Receiving Home 

Nursing Support: 

Findings From a 

Qualitative Study of 

Home Care Patients 

With Heart Failure 

Syftet var att identifiera 

och belysa vad som 

hjälpte närstående mest: 

sin egen hälsa, identifiera 

största hinder och 

svårigheter i att ge 

omvårdnad och 

identifiera största 

behoven övergripande. 

11 intervjuer av 

närstående 

genomfördes för att 

identifiera 

hinder/svårigheter 

med att ge en god 

omvårdnad till 

närstående i 

öppenvården.  

n= 11 

(0) 

I resultatet framkom åtta teman. Resultaten 

visade att sjuksköterskan kan utforma och 

ha positivt inflytande på patienterna och 

närstående genom att vägleda, utbilda och 

ge instrumentellt stöd.  

     K 

I 

Yehle, K. S., 

Sands, L. P., 

Rhynders, P. 

A., & 

Newton, G. 

D. 

2009 

USA 

The effect of shared 

medical visits on 

knowledge and self-

care in patients with 

heart failure: A pilot 

study 

Syftet var att jämföra 

sjuksköterskeledda 

medicinska 

interventioner med 

standardbehandling i 

förhållande till egenvård 

och kunskap till patienter 

med hjärtsvikt. 

 

En experimentell 

studie med en 

interventionsgrupp 

och kontrollgrupp. 

Deltagarna 

randomiserades till 

en timmes 

semistrukturerad 

utbildning och till 

en kontrollgrupp 

som fick 

standardbehandling.  

n=52 

(18) 

 

Resultatet visade att interventionsgruppen 

hade bättre kunskaper i hjärtsvikt än de i 

kontrollgruppen. Resultatet visade också att 

det inte fanns någon skillnad i gruppernas 

egenvård. 

  CCT 

    I 

Ågren, S.,  

Evangelista, 

L., Hjelm, 

C., & 

Strömberg, 

A. 

2012 

Sverige 
 

Dyads Affected by 

Chronic Heart 

Failure: A 

Randomized Study 

Evaluating Effects of 

Education and 

Psychosocial Support 

to Patients With 

Heart Failure and 

Their Partners 

Syftet var att utvärdera 

effekterna av ett 

integrerat dyad (couple, 
pair) vårdprogram med 

utbildning och socialt 

stöd till patienter med 

hjärtsvikt och deras 

närstående. 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Tre modeller 

levererade via 

sjuksköterskeledda 

rådgivningar, 

datorbaserad 

utbildning och 

andra skriftliga 

läromedel. 

n=155 

(0) 

 

Ingen skillnad visades mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen. 

Betydande skillnader observerades i 

patienternas upplevda kontroll efter 3 

månader men inte efter 12 månader. Inga 

skillnader observerades över tid i 

närståendes hälsorelaterade livskvalitet, 

depressiva symtom, patientens 

egenvårdsbeteenden och närståendes 

upplevelser av vårdbördan. 

RCT 

I 
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 Uppföljning och 

bedömningar 

gjordes efter 3 och 

12 månader.  

 

 

 


